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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának  
Képviselő-testülete  
 

KISZOMBOR 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Kisbíró Hirdető, Szervező és Műsorszóró Kft. (6800 Hódmezővásárhely, Szabadság tér 71.) 
mint a Rádió 7 megnevezésű rádió tulajdonosa (képviseli: Égető Gyula cég- és 
szerkesztőségvezető), megkereste Kiszombor Nagyközség Önkormányzatát, hogy 2018. évre 
is ajánlatot kíván tenni a településünket érintő információs tájékoztatás meghatározott 
rendszerességgel (kéthavonta) történő leadására a Rádió 7 megnevezésű rádióban.  
 
A műsorszolgáltató cég által, a mellékelt ajánlat szerint felkínált média-együttműködés éves 
díja 510.000,- Ft + ÁFA, mely magában foglalja:  
 

- a kéthavi rendszerességgel megjelenő 30 perces magazinműsor készítését és sugárzását 
a megrendelő igénye szerinti tartalommal; 

- a rádióban elhangzott magazinműsor írásos (fényképes) kivonatának megjelenítését a 
műsor elhangzásától számított 5 napon belül a műsorszolgáltató cég által működtetett 
internetes portálon. 

 
Az együttműködés javasolt időtartama: 2018. február 1. – 2018. december 31. 
 
A fenti árajánlat megfelel a 2017. évi együttműködési megállapodásban foglaltaknak mind a 
szolgáltatás, mind az ár tekintetében.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntését meghozni 
szíveskedjen. 

Kiszombor, 2018. január 18. 
 
      Tisztelettel: 
 
         Szegvári Ernőné 
           polgármester 
 



Tárgy: A Rádió 7 2018. évre vonatkozó együttműködési ajánlata  
 
     /2018.(I. 30.) KNÖT. h. 
 

HATÁROZATI   JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Rádió 7 2018. 
évre vonatkozó együttműködési ajánlata tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete akként határoz, hogy a Rádió 
7 (Kisbíró Hirdető, Szervező és Műsorszóró Kft. – 6800 Hódmezővásárhely, Szabadság tér 71.) 
ajánlatát elfogadja, erre tekintettel 2018. február 1. napjától 2018. december 31. napjáig tartó 
határozott időtartamra együttműködési megállapodást köt a műsorszolgáltatóval.  
 
A megállapodás tartalma: 

- kéthavi rendszerességgel megjelenő 30 perces magazinműsor készítése és sugárzása; 
- a rádióban elhangzott magazinműsor írásos (fényképes) kivonatának megjelenítése a 

műsor elhangzásától számított 5 napon belül a műsorszolgáltató cég által működtetett 
internetes portálon. 
 

A médiaköltség éves díja: 510.000,- Ft + ÁFA, melynek összeget az Önkormányzat a 2018. évi 
költségvetésében eredeti előirányzatként betervez. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Szegvári Ernőné polgármestert az együttműködési 
megállapodás fentieknek megfelelő tartalommal történő aláírására.  
 
A határozatról értesül:  
- Kisbíró Hirdető, Szervező és Műsorszóró Kft. –  
Égető Gyula cég- és szerkesztőségvezető, ügyvezető 
- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
  



 
  



 


