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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az idén is válogatott régi képeket a Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör 
tagsága a kártyanaptár képeiként. Csatoltan küldöm ezeket, amelyeket a kör 
ajánl elfogadásra. 
(A képek minősége nem a legjobb a nyomda szerint, ezért próbanyomatot 
kértem, ami hamarosan érkezik, és a képviselő-testületi ülésen be tudom 
mutatni. Ha valamelyik kép minősége nagyon nem felelne meg, a honismereti 
kör választ helyette új képet.) 
 
A megvalósításról, amely januárban lesz most már csak, két nyomdánál 
érdeklődtem, az egyik, az üllési nyomda, amelyik évek óta végzi ezt, a 
következő árajánlatot adta: 
A kártyanaptárak ára: 
 Méret: 74x105 mm 
Alapanyag: 300g műnyomó papír 
Szín: 4+4 
Kötészet: vágva, sarkazva, 1 oldalon fóliázva 
Mennyiség: 2500 db (5*500 db) 
Súly: 5,8 kg 
Ár: 13,1 Ft + áfa / db 
Környezetvédelmi termékdíj: 5,8 kg* 85 Ft -> 493 Ft + áfa 
 
A Makói Mozaiknál is érdeklődtem, de ők már nem készítenek naptárakat az 
idén, és jövőre is csak az év második felében. 
Kérem a képviselő-testületet, fogadja el a kártyanaptárak képanyagát,  és a 
megvalósításról döntsön a hagyományokhoz híven.  
Az évek során a honismereti kör és az önkormányzat közösen, fele-fele 
arányban viselte a költségeket. Ugyanezt javasolja a kör tagsága most is. 
A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör megköszöni a Nagyközségi 
Önkormányzat képviselő-testületének az egész éves együttműködést, 
kapcsolattartást, munkánk segítését.  
 
Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog, sikeres, új esztendőt kívánunk.  

 
Kiszombor, 2015. december 9. 
 
                                                                                    A kör tagsága                       
                                                                                 nevében: Endrész Erzsébet, elnök 



Tárgy: 2016-os kártyanaptár 
 
___/2015.(XII. 15.) KNÖT h. 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2016-os 
kártyanaptár tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a 2016. évi 
kártyanaptár kiadását. Az 1250 db kártyanaptár nyomdai költségéhez bruttó 21.110,- Ft-ot 
biztosít. 
 
A Képviselő-testület az 1250 db kártyanaptár nyomdai költségét, bruttó 21.110,- Ft-ot az Ady 
Endre Művelődési Ház dologi kiadásai között, az önkormányzat költségvetésének 
tartalékkerete terhére biztosítja.  
 
A Képviselő-testülete akként határoz, hogy a 2016-os kártyanaptárak nyomdai 
kivitelezésének elvégzését az s-Paw Kereskedelmi és Szolgáltató Bt-től (6794 Üllés, Bem 
József u. 7., képviseli: Szabó Erik ügyvezető) rendeli meg fenti összeg ellenében. 
 
A határozatról értesül:  
- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör, Endrész Erzsébet elnök 
- Hegedűs Sándor művelődésszervező 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 


