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Tisztelt Képviselő-testület!

Czibolya Kálmán stúdióvezető, a Makói Videó- és Művészeti Műhely képviseletében kereste 
meg az önkormányzatot azzal az ajánlattal, hogy  Kiszombor honlapját gazdagítva a települést 
bemutató videófilmet készítene.

A honlapon a mozgókép eszközeivel, látványos elemekkel jelenne meg a falu története, az 
építészeti emlékek, de dokumentálható lenne számos közösségi esemény, a településfejlesztés 
eredményei, megújulna ezzel maga a honlap is.

A  kis  filmek,  videóelemek  a  honlapon  új  eszközként  jelennének  meg,  így  a 
településmarketing  fontos  eleme  lehetne,  amivel  a  mai  technikai  lehetőségekhez  szokott, 
internetet  használók  körében  népszerűsíthetnénk  településünket,  látogatottabbá  tehetnénk 
honlapunkat,  ami által  szélesebb körben ismertté válhatna Kiszombor,  talán többen kedvet 
kapnának, hogy felkeressék. 

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, a filmes árajánlatot megismerve alakítsa ki álláspontját a www.kiszombor.hu honlapra 
készülő, a települést bemutató videófilm készítésével, megrendelésével kapcsolatban.

Kiszombor, 2012. november 22.

Tisztelettel:

Szegvári Ernőné
polgármester

http://www.kiszombor.hu/
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HATÁROZATI  JAVASLAT

Kiszombor  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  települést 
bemutató film árajánlata tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

Kiszombor  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megismerte  a  települést 
bemutató  film,  videó  készítésére  vonatkozó  ajánlatot.  A  Képviselő-testület  a 
www.kiszombor.hu  honlap színesebbé,  tartalmasabbá tétele,  valamint  a  településmarketing 
modern eszközének tekinti az ajánlatban rejlő lehetőséget.

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
………….

A határozatról értesül:
- Czibolya Kálmán stúdióvezető
- Szegvári Ernőné polgármester
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport
- Irattár
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Honlapra kerülő falubemutató, ismertető film árajánlat

Kiszombor  Nagyközség  Önkormányzata  honlapjához  kapcsolódóan,  ajánlatomban,  az 
alábbiakban  ismertetett  módon  szeretném  a  mozgókép  segítségével  látványos  vizuális 
elemekkel, professzionális technikai megvalósítással bemutatni Kiszombort.
Az internet lehetőségeihez alkalmazkodó rövid filmekben megjelennek a község építészeti, 
kulturális,  emberi  értékei,  az  itt  élő  emberek  hétköznapjai,  ünnepei,  vonzásai,  a  gazdag 
rendezvénykínálaton  keresztül,  melyeket  a  település  önkormányzata,  valamint  a  civil 
szervezetek és egyéb intézmények biztosítanak a lakosság számára. Az így elkészített filmek 
értékét, vonzását a mindenhol megtalálható fotó dokumentációk mellett az adja, hogy a film 
speciális  formanyelvének  segítségével  nagyobb  betekintést  nyújt  a  mindennapokba, 
történésekbe, rendezvényekbe s így a honlapra látogatók közvetlen részesei lehetnek ennek a 
közösségi  élményeknek.  A  film,  mint  vizuális  elem önmagában  is  élőbbé  teszi  a  honlap 
működését, dinamikusabb és élvezetesebb barangolást, felfedezést kínál a lapra kattintóknak. 
A filmekkel az internetezők szokásaihoz, elvárásaihoz alkalmazkodunk. A rövid, egyenként 
maximum  2-5  perces  dinamikus,  látványos  képi  elemekkel  tarkított,  professzionális 
narrációval és jogtiszta zenével elkészített Full HD /legnagyobb képi felbontású/ filmek sok 
látogatót vonzanak majd a honlapra.
Bemutatásra kerülne:

- a település rövid története
- jövőképe, a fejlődés irányai
- helytörténeti, építészeti emlékei 
- az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bemutatása
- intézmények bemutatása
- civil szervezetek
- rendezvények / a gazdag kínálat, képi megjelenítése 

A forgatási munkálatok közel 1 évet ölelnének át, és folyamatosan kerülnének feltöltésre a 
filmek.
A  filmek  kezdésének  tervezett  időpontja  2012.  december  1.  a  tervezett  befejezés  2013. 
október 30.
Árajánlatomban több pénzügyi opciót is felvázolok. Az anyagi lehetőségek függvényében van 
egy  bővebb,  a  rendezvényeket  is  részletesen  dokumentáló,  bemutató  több  kamerás  /2-3 
kamera/ rögzítést megvalósító ajánlat, illetve egy olcsóbb módozat.

Referenciák:   
Több mint 20 éves filmes-televíziós tapasztalat. /Duna Televízió, Makó Városi Televízió/
Számos  cégismertető  és  referencia  film  készítése  /a  teljesség  igénye  nélkül:  ASA-
Magyarország  Hulladékgazdálkodási  Kft,  Mezőhegyesi  Állami  Ménesbírtok,  Continental-
Contitech,  ASS,  Vállker  KFT,  Makó  Térségi  Viziközmű  Kft,  MADRISZ  /Magyar 



Drogterápiás  Intézetek  Szövetségének  14  intézményét  bemutató  dokumentumfilmje/, 
iskolafilmek: JAG, MOK, Keri, 
Bűnmegelőzési program filmek: ORFK, Csongrád megyei  RFK, 10 éves együttműködés a 
Holland rendőrséggel: /Utrecht régió/ iskolai bűnmegelőzési és kábítószer filmek…stb

Részletes árajánlat

1. A  felvázolt  tervezet  szerinti  rögzítések,  valamint  ezen  kívül  a  rendezvényeket 
részletesen dokumentáló, bemutató több kamerás /2-3 kamera/ rögzítés. 
A település fejlesztéseihez, pályázataihoz kapcsolódó videó dokumentálás.
/pl: TÁMOP, EU- s és egyéb pályázatok szakmai és pénzügyi beszámolóihoz csatolt 
rövid, 5-10 perces videó dokumentációs anyagok készítése/
A  filmek  professzionális  Full  HD  minőségben  kerülnek  elkészítésre,  melyek  az 
elkészítés és átvétel után Kiszombor Nagyközség tulajdonába kerülnek.
Lehetőség  van  a  honlapra  felkerült  filmekből  összeállított  komplett  Kiszombort 
bemutató  DVD  elkészítésére  is  a  filmkészítési  periódus  végén,  a  leforgatott  és 
honlapra feltöltött anyagokból, illetve azokat kiegészítve / melyet társ településeknek, 
és  egyéb  partnereknek  is  különleges  referencia  és  ajándék.  Ezek  profi 
menüprogrammal ellátott, nyomtatott felületű exkluzív DVD lemezek. /az ajánlatban 
szereplő ár 10 db elkészítését tartalmazza/ 

A forgatási munkálatok  közel 1 évet ölelnének át, és folyamatosan kerülnének feltöltésre, 
illetve  az  évszakoknak megfelelő  képi  frissítésre  a  filmek.  A filmek  kezdésének tervezett 
időpontja 2012. december 1. a tervezett befejezés 2013. október 31.
A fentiek alapján az első, teljes körű ajánlat teljes költsége: 700. ezer Ft. 
Ütemezése: 1.- 2012. december 1. a forgatási munkálatok elkezdése. 200. ezer Ft

        2.- 2013. április 30. - 150. ezer Ft
        3.- 2013. július 31. - 150. ezer Ft

                    4.- 2013. október 31. - 200. ezer Ft
     

/Jelen árajánlat a település anyagi lehetőségeinek mérlegelésével készült, jóval a piaci ár alatti 
kondíciókkal. Összehasonlításképpen Makó város egyetlen 4 perces imázs filmje Szentpéteri 
Csillával közel 1.5 millió Ft-ba került, a Hagymatikum 3 perces  és 3x1 perces reklámfilmje 
pedig 600 ezer Ft-ba./ 

2. Az  egyes  számú  árajánlat  alapján,  az  önkormányzat  anyagi  lehetőségeihez 
alkalmazkodva  kerülnének  meghatározva  a  filmes  feladatok.  Így  az  események 
többkamerás  felvétele  nem  szerepelne  a  megállapodásban.  Maradna  viszont  a 
bemutatófilmben, csak rövid és egykamerás felvételi móddal.
A település fejlesztéseihez, pályázataihoz kapcsolódó videó dokumentálás.
/pl: TÁMOP, EU- s és egyéb pályázatok szakmai és pénzügyi beszámolóihoz csatolt 
rövid, 5-10 perces videó dokumentációs anyagok készítése/
A  filmek  ugyanúgy  professzionális  Full  HD  minőségben  kerülnek  elkészítésre, 
melyek  az  elkészítés  és  a  filmek  végső  átvétele  után  Kiszombor  Nagyközség 
tulajdonába kerülnek.



A forgatási munkálatok szintén 9 hónapot ölelnének át, és folyamatosan kerülnének feltöltésre 
a filmek. A filmek kezdésének tervezett időpontja 2012. december 1. a tervezett  befejezés 
2013. augusztus 30.
A fentiek alapján az első, teljes körű ajánlat teljes költsége: 450. ezer Ft. 
Ütemezése: 1.- 2012. december 1. a forgatási munkálatok elkezdése. 200. ezer Ft
                    2.- 2013. április 30. 100 ezer Ft

        3.- 2013. augusztus 30. 150 ezer Ft

A  fenti  2  árajánlatban  említett  szolgáltatások  mellett,  más  összetételű,  a  megrendelő 
igényeinek és anyagi lehetőségeinek jobban megfelelő közös munkára, együttműködésre 
is nyitott vagyok.    

Makó, 2012. november 21. 

Czibolya Kálmán
     Stúdióvezető


