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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 
             Képviselő-testülete  
 
KISZOMBOR 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Az idei évben is felmerült annak az igénye, hogy a karácsonyi ünnepek alkalmából a lakosság 

részére ingatlanonként 1 db kiszombori vonatkozású képeket tartalmazó falinaptár kerüljön 

térítésmentesen biztosításra. 
 
A Rónay-kúria felső szintjén kialakított rendezvényterem és kiállítótér 2019-ben került 

átadásra, és a megnyitóra elkészült kiállítás mottója, mely „A zombori Rónay család 

emlékezete” címmel korabeli képekkel, ruhákkal, berendezési tárgyakkal mutatja be a Rónay 

család életét, alapul szolgált a 2020. évi falinaptár tematikájának összeállítása során, ezért az 

előterjesztés mellékletét képező fotók is ennek megfelelően készültek el.  
 
A naptár fedőlapjának külső oldalára a Rónay család címere, valamint a Rónay-kúria korabeli 

és mai fotója kerülne, a belső oldalára pedig a kiállítás bevezető szövege. A 12 hónapot 

tartalmazó oldalakra a mellékelt fotók kerülnének.  
 
A falinaptár elkészítésére vonatkozóan a Makói Mozaik Kft-től az alábbi árajánlatot kaptuk:  
 

Megnevezés Menny.  Bruttó ár  
(Ft-ban) 

Egyedi falinaptár 13 lapos A/4 tasakkal 1710 db 773.125,- 
Szerkesztési díj  1 db       6.985,- 

Összesen    780.110,-  
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és döntését meghozni 

szíveskedjen. 
 
Kiszombor, 2019. november 21.  
 
       Tisztelettel: 
 

          Szegvári Ernőné 
             polgármester 
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HATÁROZATI   JAVASLAT 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a falinaptár – 
2020. tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
A Képviselő-testület akként határoz, hogy a Kiszombor nagyközség lakossága részére, 
ingatlanonként 1 db kiszombori vonatkozású („A zombori Rónay család emlékezete” 
tematikájú) képeket tartalmazó falinaptárt biztosít térítésmentesen karácsony alkalmából. 
 
A Képviselő-testület a 2020. évi falinaptár tartalmi elemeivel – a mellékletek szerint – egyetért, 
és azt jóváhagyja.  
 
A Képviselő-testület fentiek alapján 1710 példány színes, A/4-es, 13 oldalas – a jóváhagyott 
tartalomnak megfelelő – falinaptárt rendel meg a Makói Mozaik Kft-től (6900 Makó, József A. 
u. 4.) az árajánlata szerinti (452 Ft/db) bruttó 773.125,- Ft + bruttó 6.985.- Ft szerkesztési díj, 
összesen bruttó 780.110,- Ft összeg ellenében. 
 
A Képviselő-testület a bruttó 780.110,- Ft összeget, valamint az ajándékozással kapcsolatos 
adófizetési kötelezettség 299.172,- Ft összegét az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a 
tartalékkeret terhére biztosítja. 
 
 
A határozatról értesül: 
- Makói Mozaik Kft. 
- Szegvári Ernőné polgármester  
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 


