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Megállapodás 
 
 

mely létrejött Kiszombor Nagyközség Önkormányzata (6775 
Kiszombor, Nagyszentmiklósi utca 8., képviseli: Szegvári Ernőné polgármester, 
adószám: …………………, bankszámlaszám: ……………………) 
továbbiakban, mint Önkormányzat  

 
és a Csanád Média Kft. (6800 Hódmezővásárhely, Észak utca 20., 

képviseli: Pongrácz Tamás, adószám: 25311596-2-06, bankszámlaszám: K&H 
hódmezővásárhelyi fiók 10400559-50526778-77491004 ), továbbiakban, mint 
Kiadó között az alábbi feltételekkel: 
 
 
1. Kiadó vállalja, hogy 2018. január 1. napjától Kiszombor területén 1750 
példányszámban, díjmentesen kiadja a „Makó Híradó-Kiszombori különszám” 
című havi lapot. 
 
2 A havi rendszerességgel megjelenő 4 oldalas lap oldalszámának bővítésére  
Kiadó fenntartja a jogot. 
 
3. A kiadó a lap kiadását és szerkesztését havi rendszerességgel (figyelembe 
véve az ünnepnapokat), saját költségére és kockázatára vállalja.  
 
4. Kiadó vállalja, hogy a lap fogyasztói ára 0 Ft, azaz nulla forint, de fenntartja a 
jogot a nyomdai és egyéb költségek emelése esetén az arányos emelésre. 
 
5. Az önkormányzat vállalja, hogy minden lapszámba 1 oldal terjedelemben 
anyagot, cikket, közérdekű, a község lakosságát érintő információt juttat el a 
kiadó részére, melyet a kiadó a lap arculatának megfelelően alakíthat, annak 
figyelembe vételével, hogy azok lényegét nem változtathatja meg. A kiadó 
vállalja, hogy az megküldött anyagokat és cikkeket a lapszerkesztés lehetőségei 
szerint helyezi el. 
 
6. Az Önkormányzat vállalja, hogy az 5. pontban leírt közölni kívánt tartalmat a 
lapzárta figyelembevételével, amely minden hónap 20-a, de legkésőbb előtte 5 
(öt) munkanappal megküldi írásban (e-mail: csanad.media@gmail.com) Kiadó 
részére. Az Önkormányzat által küldött és a Kiadó által meghatározott határidőn 
túl érkező témák és cikkek megjelenésére Kiadó semmiféle kötelezettséget nem 
vállal. 
 
7. A kiadó fenntartja a jogot a fennmaradó oldalak tartalmának összeállítására. 
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Az oldalak tartalmát nem köteles egyeztetni az Önkormányzattal, de a 
tartalomnak kötődnie kell a település mindennapjaihoz és eseményeihez.  
 
8. Az Önkormányzat az általa küldött cikkek tartalmáért teljes felelősséget 
vállal, valamint kötelezettséget vállal, hogy az általa összeállított tartalmak 
között közvetített kereskedelmi hirdetéseket nem közölhet. 
 
9. A megbízási díj összege bruttó 21.000 forint (5%-os ÁFA tartalommal)  
A Kiadó az Önkormányzat részére minden hónapban a megjelenő lapszámmal 
együtt megküldi a fenti összegről szóló átutalásos számlát, melyet az 
Önkormányzat 15 napos határidővel Kiadónak egy összegben köteles átutalni.  
 
10. A Kiadó fenntartja a jogot a Makó Híradó- Kiszombori különszám hirdetési 
tarifaárainak meghatározására és azok módosítására. 
 
11. Az Önkormányzat részéről a tartalmak jóváhagyására 
………………………….. (telefonszám: …………………… e-mail-cím: 
………………………..) jogosult, aki egyben az Önkormányzat részéről a 
kapcsolattartó személy is. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a 
jóváhagyásra jogosult személy adataiban történt változásról az Önkormányzat 
15 napon belül írásban, postai úton értesíti a kiadót. 
 
12. Az Önkormányzat jelen szerződés fennállásának ideje alatt felhatalmazza a 
Kiadót a „Makó Híradó-Kiszombori különszám” című újságban Kiszombor 
Nagyközség címerének használatára. 
 
13. Jelen szerződés 2018. január 1-jétől határozatlan időtartamra szól. A lejárati 
idő a felek közös akaratával módosítható. 
 
14. A felek megállapodnak abban, hogy bármelyik fél súlyos szerződésszegése 
esetén egyoldalú felmondási jog illeti meg a másik felet, amely a szerződés 
azonnali hatályú felbontását eredményezi. Súlyos szerződésszegésnek minősül 
különösen:  

- ha a Kiadó nem bocsátja rendelkezésre az Önkormányzat által igényelt  
oldalakat 

- ha az Önkormányzat 30 napot meghaladó fizetési késedelembe esik 
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15. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben közöttük jogvitára 
kerülne sor, úgy a felek a Szegedi Törvényszék illetékességét kötik ki. Jelen 
szerződést felek elolvasás, áttekintés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt 
írják alá.  
 
Kiszombor, 2017. december    
 
 
 
 
 
 ………………………………….   .………………………. 
            Szegvári Ernőné                              Pongrácz Tamás 
                polgármester         ügyvezető   
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata                 Csanád Média Kft. 
   

 
 

 


