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FW: konkrét feladatok a Mánfai Mozaikkal kapcsolatosan 
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Takács Zsolt <polgarmester@manfa.hu> 2021. május 25. 13:20
Címzett: Andrea Székely <szekelyandrea1992@gmail.com>

 

 

From: Endre Kőhalmi [mailto:kohalmiendre@gmail.com]  
Sent: Tuesday, May 25, 2021 10:03 AM 
To: polgarmester@manfa.hu 
Subject: konkrét feladatok a Mánfai Mozaikkal kapcsolatosan

 

Mánfa Község Önkormányzata

Takács Zsolt polgármester úr 

részére

 

Tárgy: Mánfai Mozaik időszakos kiadvánnyal

kapcsolatosan javasolt tennivalók

 

 

Tisztelt Polgármester Úr, kedves Zsolt!

 

Először is szeretném megköszönni a testület és az általad megszavazo� bizalmat, remélem, nem okozok majd
csalódást.

A jóváhagyo� Mánfai Mozaik nevet viselő – terveze�en 3 havonta nyomtatásban megjelenő A/4-es, 300
példányos, 4C (color), ingyenes terjesztésű – kiadvánnyal, valamint ennek interneten megjelenő verziójával
kapcsolatosan összegezve az alábbiakat hagyták jóvá, illetve fogadtuk el:

1.)    A nyomtato� újság terveze� megjelenése: tárgyhó utolsó hete, vagy a következő hónap 1.-5.-e közö�
op�málisan pénteki nap – napja.

2.)    A terjesztést a település közmunkása(i) végzik pénteken vagy szombaton.

3.)    A Mánfai Mozaik(MM) lapzártája: a terveze� megjelenés elő� 5. munkanapon lesz.

4.)    Az MM állandó fejléccel, a hónapra történő utalással (pl. 2021. június) jelenik meg.

5.)    A kötelező impresszumban az alábbiak szerepelnek /szerkeszte� formában/:

Mánfai Mozaik

Mánfa község háromhavonta megjelenő kiadványa.

Felelős kiadó: a község polgármestere

Felelős szerkesztő: Kőhalmi Endre

mailto:kohalmiendre@gmail.com
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Megjelenik: 300 példányban, ingyenes terjesztéssel a község minden háztartásában

Elérhetőség: manfaimozaik@manfa.hu, pghiv@manfa.hu

Tel.: +36 72 485 145, +36 30 252 0449

ISSN-szám: ………………………(még nem tudjuk)

A szerkesztőség az újságban közzéte� információkat, adatokat, tartalmakat jogosult, de nem köteles
ellenőrizni. A szerkesztőség, mint közve�tő szolgáltató nem felelős a továbbíto� információkért. A lapban
megjelentete� hirdetések, olvasói levelek tartalmáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget.

6.)    Írásos megállapodást kell kötni az önkormányzat és közö�em a lap és a hírlevél szerkesztésére,
menedzselésére. /Ennek részleteit személyesen kell megbeszélnünk./ A megbízás 2021. június 01-én
kezdődne, az online szolgáltatás a – községi honlap lehetőségeihez , fejlesztési állapotához - mérten
azonnal kezdődne, de legkésőbb 2021. június 15-én.

7.)    A szerződés alapján két darab megbízólevélre van szükségem. a) Az MM szerkesztésére és a benne
megjelenő tartalmak elkészítésére. b) Hirdetésszervezői feladatok és médiamenedzseri tevékenység
ellátására.

8.)    A médium működésével kapcsolatosan beérkező információk kezelésére vonatkozóan  a felhasználás
engedélyezésére kell megállapodást kötni.

9.)    Megbízás grafikai tervezésre, amelyhez a szükséges vizuális alapokat (falucímer, községi alapszínek,
fotó vagy grafika a templomról stb.) rendelkezésemre bocsájtja az önkormányzat.

10.)  A lapalapításról szóló bejelentési köteleze�ség megtétele, az ISSN-szám kikérése.

11.)  Az első szám nyomdai költségeire és grafikai tervezésének költségeire előleg biztosítása. A nyomdai
költségeket a továbbiakban a tárgy hónap 15-ig kell biztosítani.

12.)  Készpénz felvételre is érvényes számlatömb biztosítása az esetleges reklámbevételekhez. (Az online
és a print hirdetési feltételek tarifa-táblázatát és szabályzatát – javaslatként - 2021. június 10-ig
elkészítem.)

13.)  A lapterjesztést végző személy(ek) kiválasztása, felkészítése.

Nagyjából ennyi dolog juto� most eszembe – a teljesség igénye nélkül. Azt gondolom, hogy mielőbb beszélni kell
többek közö� a hivatalos honlap rendszergazdájával, hogy készítse elő a hírlevél tárolókapacitását, adjon
számomra ide vonatkozóan admin jogosítványokat, a rendszergazda készítse el a manfaimozaik@manfa.hu
és/vagy a manfaimozaik@manfaimozaik.hu  email-címeket és adja meg a használatához szükséges
jogosítványokat.

Az MM létezéséről, beharangozásáról szóló kampányt 2021. június 10-én kellene kezdeni a hivatalos honlapon,
valamint minden olyan honlapon és fórumon, melyet valószínűsíthetően olvasnak a mánfai lakosok (és a
potenciális hirdetők…).

Csatolva küldök 2 db bejelentőt (1 db nyomtato� újság+ 1 db. online hírlevél), ezt kell teljesen kitölteni és
elküldeni az alábbi címre: Nemze� Média- és Hírközlési Hatóság info@nmhh.hu címre. Postán szerintem nem
kell, de a cím: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25, levelezési cím: 1525 Bp. Pf. 75.

Ezek lennének a főbb dolgok első körben, de már most szeretnék neki látni a cikkek, tartalmak elkészítéséhez,
amelyek június 15-én kerülnének az induló hírlevél oldalra és várhatóan a nyomtato� újságba.

 

Más:

 

Néhány privát dolog:

-        tudnál segíteni abban, hogy van-e a faluban háztól vehető erdei gomba, házi tojás, húsáru, füstölt
áru, tej- és tejtermék, pékáru, gyümölcs-zöldség, szörpök tűzifa stb.?

-        jelen pillanatban ugyan még nem, de később érdekelne, hogy miként és mennyiért lehetne hozzájutni
a ház végén található – az utcafronton lévő elhanyagolt, szemetes és törmelékes, kis földdarabhoz?

mailto:manfaimozaik@manfa.hu
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-        lesz-e i� a Szőlő utcában vezetékes gáz, és ha igen, akkor mikor és milyen költség melle� lehet majd
rákötni?

Most ezek juto�ak az eszembe, kérlek jelezz vissza és találkozzunk.

 

Üdv.

Endre

 

Kőhalmi Endre

 

E-mail: kohalmiendre@gmail.com

Telefon: (36) 30/252-0449
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Andrea Székely <szekelyandrea1992@gmail.com> 2021. június 3. 13:33
Címzett: Kőnigné Paskó Edina <konigne.edina@komlo.hu>

[Az idézett szöveg el van rejtve]
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