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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 
             Képviselő-testülete  
 
KISZOMBOR 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Csanád Média Kft. (6800 Hódmezővásárhely, Észak u. 20.) mint a Makó Híradó 
(www.makohirado.hu) című hírportál tulajdonosa (képviseli: Pongrácz Tamás ügyvezető), azzal 
kereste meg Kiszombor Nagyközség Önkormányzatát, hogy ajánlatot kíván tenni a lakosság 
számára ingyenes, kiszombori vonatkozású közéleti havilap szerkesztésére és kiadására 2018. 
január 1. napjától, határozatlan időtartamra „Makó Híradó-Kiszombori különszám” címmel.  
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 213/2017.(XI. 28.) KNÖT. 
határozatával felkérte Pongrácz Tamást, a Csanád Média Kft. ügyvezetőjét, hogy a következő 
testületi ülésre dolgozzon ki a már korábban bemutatásra került kiadványhoz hasonló 4 oldalas 
kiadványra vonatkozó árajánlatot.  
 
A határozatban foglaltak megfelelően a Csanád Média Kft. újabb árajánlatot készített, amely 4 
oldalas színes havilap kiadására vonatkozik, az alábbiak szerint:  
 

- példányszám: 1750, 
- az elkészült újság közzétételre kerül pdf. formátumban a www.makohirado.hu hírportálon, 
- az újságban megjelenő cikkek igény szerint közzétételre kerülnek a Makó Híradó Facebook 

oldalán is, 
- költsége: 21.000,- Ft/hó + ÁFA.  

 
Az ajánlat szerint a havilap oldalszámaiból 3 oldallal a Csanád Média Kft. szerkesztősége, a 
fennmaradó 1 oldallal pedig Kiszombor Nagyközség Önkormányzata rendelkezne, amelyben 
anyagot, cikket, közérdekű, a település lakosságát érintő információt juttat el a kiadó részére azzal, 
hogy az általa összeállított tartalmak között közvetített kereskedelmi hirdetéseket nem közölhet. A 
kiadó viszont az általa igénybe venni kívánt 3 oldal tartalmát nem lenne köteles egyeztetni az 
Önkormányzattal, de a tartalomnak ebben az esetben is kötődnie kell a település mindennapjaihoz 
és eseményeihez.  
 



A kiadó vállalná, hogy a lap fogyasztói ára 0,- Ft, de fenntartja a jogot a nyomdai és egyéb költségek 
emelése esetén az arányos emelésre, valamint a hirdetési tarifaárak meghatározására és azok 
módosítására. Az Önkormányzatnak vállalnia kellene, hogy a közölni kívánt tartalmat a lapzárta 
figyelembevételével – amely minden hónap 20-a –, de legkésőbb előtte 5 munkanappal, megküldi 
írásban a kiadó részére.  
 
Továbbá a kiadó vállalná még: 

- havonta 1 szerkesztőségi ülés megtartását Kiszomboron, 
- helyszíni tudósítást a képviselő-testületi ülésekről,  
- az elkészült újság közzétételét pdf. formátumban a www.makohirado.hu hírportálon, 
- az újságban megjelenő cikkek igény szerinti közzétételét a Makói Híradó Facebook oldalán. 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntését meghozni 
szíveskedjen. 
 
Kiszombor, 2017. december 7.  
 
       Tisztelettel: 

          Szegvári Ernőné 
             polgármester 

 


