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ELŐTERJESZTÉS 

Bánki újság megjelentetése 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 

Bánk Község Önkormányzatának kiadványaként a bánkiak, üdülősök, Bánkra látogató vendégek 
részére Bánkról, Bánkon történt, vagy történő eseményekről korrekt, egyenes tájékoztatást nyújtó, 

ugyanakkor barátságos, könnyed helyi újság megjelentetését javaslom. 

A helyi újság javasolt címe:  bánkiak EGYMÁS KÖZT. 
Tervezett megjelenés: negyedévente, első alkalommal 2019. decemberében. 

Tervezett témák:  

 önkormányzati felhívások, tájékoztatók, hirdetmények 

 önkormányzati beszámolók, hírek (testületi ülések, döntések) 

 kulturális események, rendezvények, ünnepségek 

 bánki fotók megjelentetése (Bánk régen és most) 

 „Látogatóban” – riport egy bánki érintettségű érdekes személlyel 

 turisztika 

 környezetvédelem 

 sport, horgászat, kertészkedés 

 eseménynaptár 

 hirdetések 

Javasolt terjedelem: 16 oldal. 

 
A helyi újságban lehetőség nyújtható díj ellenében történő céges hirdetésekre is, valamint ingyenes 

lakossági hirdetésekre. 

 
Javasolt példányszám: őszi, téli időszakban 250 db, tavaszi, nyári időszakban 600 db. 

 

A helyi újság költségvetése 300 példány nyomtatása esetén: 

 grafikai tervezés, nyomdai előkészítés, képszerkesztés, szöveg szerkesztési munkák, nyomdai 

kapcsolattartás: 120.000 Ft 

 nyomtatás: 200 g ofszet (matt) papír, 4 + 4 szín, irkafűzve: 155.000 Ft + áfa. 

Összesen 1 szám megközelítőleg bruttó 350.000 Ft (300 db példány megjelenése esetén). 

 

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az önkormányzati kiadású helyi újság megjelentetésére 
irányuló javaslatról döntést hozni szíveskedjenek! 

 

 
Bánk, 2019. november 13. 

Tisztelettel: 

 
 

 Torma Andrea  

 polgármester 
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…../2019. (XI…..) képviselő-testületi határozati j a v a s l a t  

 
Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete önkormányzati kiadású helyi újság rendszeres 

megjelentetését határozza el a következők szerint: 

A helyi újság javasolt címe: bánkiak EGYMÁS KÖZT. 

Terjedelem. 16 oldal. Nyomtatás: 200 g ofszet (matt) papír, 4 + 4 szín, irkafűzve. 
Megjelentetésre kerülő példányszám: őszi, téli időszakban 250 db, tavaszi, nyári időszakban 750 db. 

Megjelenés: negyedévente, első alkalommal 2019. decemberében. 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert a bánkiak Egymás Közt című önkormányzati kiadású 
helyi újság  főszerkesztői feladataival, és megbízza a polgármestert az önkormányzati kiadású helyi 

újsággal kapcsolatos feladat- és hatáskörök gyakorlására. A képviselő-testület megbízza a 

polgármestert, hogy az újság rendszeres megjelenése érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye, 
az újság szerkesztőségi tagjait kijelölje, a szerkesztőség munkáját irányítsa. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 


