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E L Ő T E R J E S Z T É S 

A Képviselő-testület 2021. június 23-án tartandó rendkívüli ülésére 

 

 

Az előterjesztés tárgya: Döntés a „Mánfai Mozaik” elnevezésű újság megjelentetéséről 

 

         Melléklet: 1 db  

 

A napirend előterjesztője: Takács Zsolt polgármester 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Mánfa Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a településen és környékén történő 

fontosabb eseményekről, közérdekű információkról, fejlesztésekről és egyéb lényeges, a lakosságot 

érintő információk szélesebb körben történő közlése érdekében nyomtatott sajtót (újságot) kíván 

megjelentetni „Mánfai Mozaik” címmel. 

 

Egy új lap indításához a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi 

CLXXXV. törvény értelmében nincs szükség előzetes engedélyre: csupán annyit kell tenni, hogy a 

Magyarországon letelepedett kiadó által megjelentetett sajtóterméket – a szolgáltatás, illetve a 

tevékenység megkezdését követő 60 napon belül – be kell jelenteni a Nemzeti Média és Hírközlési 

Hatóság felé. A bejelentés az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 5.§ (1) bekezdés b) pontja 

alapján az Önkormányzat részéről díjmentes. 

 

Az újság alapítója és kiadója az Önkormányzat lenne, illetve 3 vagy 4 tagú szerkesztő bizottság 

kerülne létrehozásra. A szerkesztő bizottság tagja lenne a polgármester, illetve a képviselő-testület 

által megválasztott 1 vagy 2 tag, továbbá a szerkesztői feladatokat ellátó személy. Az újság 

megjelentetésével, valamint a szerkesztői feladatokra történő személy kiválasztásával kapcsolatban 

beszerzési eljárás lefolytatására nem kerülne sor. 

 

Az újság szerkesztését a településen élő újságíró végezné, akivel az Önkormányzat 2021. december 

31. napjáig vállalkozói szerződést kötne. 1-1 lapszám legfeljebb bruttó 90.000 Ft költséggel 

előállítható. Ez tartalmazza a szerkesztéssel kapcsolatos költségeket, illetve a nyomtatást. Az idei 

évben 3 lapszámot tervez megjelentetni az Önkormányzat. Az újság indulásnál a grafikai munkák 

egyszeri 10.000 Ft+ÁFA kiadást jelentenek. Ez összességében ez évben 282.700 Ft kiadást jelent az 

önkormányzatnak. 

A költségek fedezeteként a 2021. évi költségvetésben jóváhagyott szolgáltatási kiadások 

előirányzata kerül megjelölésre.  

 

A 2022. évi költségvetés elfogadását megelőzően felmérésre kerül a településen, hogy van e igény a 

lap további megjelentetésére. Ennek ismeretében és a költségvetés függvényében a képviselő-

testület döntése alapján 2022. évre új vállalkozói szerződés kerülhet megkötésre a lap további 

kiadására. 
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Előzetes egyeztetések alapján negyedévente 300 példányban kerülne nyomtatásra a lap 4 oldal 

terjedelemben (szükség esetén növelhető), színes nyomtatásban, ingyenes terjesztéssel a településen 

élő lakosok számára. Az újság terjesztéséről az Önkormányzat gondoskodik. Ennek külön költsége 

nincs. 

 

A megjelentetni kívánt lapban hirdetések közlésére nem lesz lehetőség. A megjelenés előtt legalább 

egy héttel az erre a célra létrehozott szerkesztő bizottság áttekinti a lap tartalmát, majd a 

jóváhagyást követően kerülhet nyomtatásra / sokszorosításra. 

A település honlapján az újság elektronikus formában közzétételre kerülne. 

 

A szerkesztésre felkért személy által a lap kiadására és szerkesztésére tett ajánlatok az előterjesztés 

1. számú mellékletét képezik. 

 

H a t á r o za t i  j a v a s l a t :  

Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében – 

megtárgyalta a „Mánfai Mozaik” elnevezésű újság megjelentetéséről készült előterjesztést és az 

alábbi határozatot hozza: 

1. A Képviselő-testület „Mánfai Mozaik” címmel nyomtatott újságot kíván megjelentetni az 

előterjesztésben megfogalmazott főbb szempontok alapján. Felkéri a polgármestert a 

megjelentetéssel kapcsolatos feladatok elvégzésére. 

 

2. A Képviselő-testület a „Mánfai Mozaik” megjelentetésére történő vállalkozó kiválasztása 

során eltekintett a beszerzési eljárás lefolytatásától. 

 

3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a „Mánfai Mozaik” címmel megjelenő nyomtatott 

újsággal kapcsolatos feladatok ellátására vonatkozó vállalkozási szerződést aláírja. 

 

4. A „Mánfai Mozaik” című újság szerkesztésére …. tagú szerkesztő bizottságot hoz létre, 

tagjainak az alábbi személyeket választja: 

Takács Zsolt polgármester, 

Kőhalmi Endre felelős szerkesztő, 

……………………….. 

………………………… 

5. A lapkiadás tárgyévi kiadásainak fedezetét legfeljebb 282.700 Ft összegben a szolgáltatási 

kiadások előirányzat terhére biztosítja. 

 

6. Utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzat módosítást a soron következő költségvetési rendelet 

módosítás alkalmával vezesse át. 

 

Határidő: 2021. július 1. 

Felelős: Takács Zsolt polgármester 

 

Mánfa, 2021. június 21. 

 
 Takács Zsolt 

 polgármester  


