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Tárgy: Mindszenti Hírek hirdetési díjának emelése

MINDSZENT VÁROS POLGÁRMESTERE
Mindszent
Tisztelt Polgármester Úr!
Mindszent Város Önkormányzata a Mindszenti Hírek című önkormányzati lap kiadója. A
képviselő-testület szándéka szerint a lap ingyenes és havonta egyszer jelenik meg. Működési
költségeit az Önkormányzat költségvetésében biztosítja, amely költségek csökkentése
érdekében Mindszent Város Képviselő-testülete 9/2020. (I. 20.) Kt. sz. határozatával döntött a
hirdetési díjak megállapításáról. A hirdetések csak fekete-fehér felületen jeleníthetők meg,
továbbá az önkormányzat intézményei, a civil szervezetek, valamint a Mindszenti Általános
Iskola városi rendezvényekhez kapcsolódó hirdetései, tájékoztatói térítésmentesek. A hirdetési
tevékenység szervezése a szerkesztőség feladata.
2020-ban összesen 33 db hirdetésre irányuló kérés érkezett a Mindszenti Hírek
szerkesztőségéhez, amely lapszámonként 3 db-ot jelent. A tavalyi évi hirdetéseket az alábbi
táblázat foglalja össze.
Egyszeri alkalom
Apróhirdetés
10 db
Egynegyed oldalas hirdetés 5 db
Egynyolcad oldalas hirdetés 5 db

Két alkalom
2 db
2 db
1 db

Három alkalom
1 db

Fél oldalas hirdetésre az elmúlt évben nem volt példa, valamint a szerkesztőség, elmondásuk
szerint, folyamatos „helyhiánnyal” küzd, ezért javaslom a fél oldalas hirdetési lehetőség
megszűntetését.
A hirdetési lehetőség népszerűségére tekintettel megvizsgáltam a környező települések
hirdetési díjait. A Szentesi Szuperinfó 25.500 példányszámban jelenik meg. A hirdetőújságban
az egynegyed oldalas hirdetés ára bruttó 81.910,- Ft, a 79x66 mm-es hirdetés, amely
körülbelül az egynyolcad oldalas hirdetésnek felel meg, bruttó 32.760,- Ft-ba kerül, míg az
apróhirdetés bruttó 100,- Ft/szó.
A Kistelek Járási Hirdetőújság 7170 példányszámban jelenik meg. A periodika harmadik
oldalán a 175x64 mm-es hirdetés ára, amely körülbelül az egynegyed oldalas hirdetésnek felel
meg, bruttó 19.000,- Ft, a 67x95 mm-es hirdetés ára, amely körülbelül az egynyolcad oldalas
hirdetésnek felel meg, bruttó 11.000,- Ft. Az újság negyedik oldalán a 87x130 mm -es hirdetés
ára, amely körülbelül az egynegyed oldalas hirdetésnek felel meg, bruttó 23.000,- Ft, a 87x65

mm-es hirdetés ára, amely körülbelül az egynyolcad oldalas hirdetésnek felel meg, bruttó
12.000,- Ft.
A Sándorfalvi Kisbíró című folyóirat 2950 példányszámban jelenik meg. A periodika
negyedoldalas hirdetése bruttó 12.000,- Ft-ba, míg az egynyolcad oldalas hirdetése bruttó
7000,- Ft-ba kerül, apróhirdetésre nincs lehetőség.
A Mindszenti Hírek önkormányzati terjesztéssel valamennyi mindszenti háztartásba,
ingyenesen eljut, ezért a fentiekre tekintettel javaslom a hirdetési díjak emelését.
A hirdetési díjak az alábbi módon alakulnak 30%-os és 50%-os emelés estén:
Hirdetés mérete
egynegyed oldalas
egynyolcad oldalas
apróhirdetés

Hirdetés ára 30%-os
emelés estén
6.825,- Ft + ÁFA
3.413,- Ft + ÁFA
65,- Ft/szó + Áfa*

Hirdetés ára 50%-os
emelés estén
7.875,- Ft + Áfa
3.938,- Ft + Áfa
75,- Ft/szó + Áfa*

* a névelő nem számít önálló szónak.
Javaslom, hogy a hirdetések továbbra is csak fekete-fehér felületen, maximum 2 oldal
terjedelemben legyenek megjeleníthetők, továbbá az önkormányzat intézményei, a civil
szervezetek, valamint a Mindszenti Általános Iskola városi rendezvényekhez kapcsolódó
hirdetései, tájékoztatói térítésmentesek legyenek.
Tisztelt Polgármester Úr!
Kérem, hogy az előterjesztésben foglaltakat áttekinteni, és - a 478/2020. (XI. 3.) Korm.
rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (Kat.) 46. § (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a szükséges döntést meghozni szíveskedjen.
Mindszent, 2021. január 22.
dr. Végh Ibolya
jegyző

……../2021. (I. 22.) polgármesteri határozat
Tárgy: Mindszenti Hírek hirdetési díjának emelése
HATÁROZATI JAVASLAT
A 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (Kat.) 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Mindszenti
Hírek hirdetési díjait az alábbiak szerint állapítom meg:
Hirdetés mérete

Ára

egynegyed oldalas
egynyolcad oldalas
apróhirdetés

7.875,- Ft + Áfa
3.938,- Ft + Áfa
75,- Ft/szó + Áfa*

* a névelő nem számít önálló szónak.
Döntök továbbá arról, hogy a hirdetések csak fekete-fehér felületen, maximum 2 oldal
terjedelemben jelentethetők meg, valamint az önkormányzat intézményei, a civil szervezetek,
azonkívül a Mindszenti Általános Iskola városi rendezvényekhez kapcsolódó hirdetései,
tájékoztatói térítésmentesek.
A fentiekkel egyidejűleg Mindszent Város Képviselő-testület 9/2020. (I. 20.) Kt. számú
határozata hatályát veszti.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Erről a határozatról értesítést kap:
-

dr. Végh Ibolya jegyző
Polgármesteri Hivatal Jogi Iroda
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Zsótér Károly Sándor
polgármester

