
ELŐTERJESZTÉS  

a Képviselő-testület 2021. november 23-ai ülésre 

 

Tárgy:       Döntés a Part-Oldalak Kulturális  

       2022. évi helyi újság előállításának és 

       terjesztésének finanszírozása, valamint 

       előleg iránti kérelme ügyében 
Előadó:       Horváth Zsolt polgármester 

Az előterjesztést készítette:     Szabadiné Sulák Judit titkársági ügyintéző 

Törvényességi szempontból ellenőrizte:   dr. Boldoczki Krisztina jegyző 

Előterjesztést véleményezi:    Oktatási-, Kulturális-, Egészségügyi-,  

       Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság; 

Pénzügyi       Ellenőrző Bizottság 

Ügyiratszám:      DFV/3224-2/2021. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 237/2017.(XII.12.) KT határozat alapján Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-

testülete a PART-OLDALAK című havi megjelenésű helyi újság kiadását és a lakosság 

számára ingyenesen történő terjesztését támogatta. A 48/2020.(XI.12.) PM határozat alapján a 

2021-es évben 12 lapszám megírására és a háztartásokba történő ingyenes terjesztésére (3500 

példány/hó) 6.064.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott a PART-OLDALAK 

Kulturális Egylet részére. 

 

Az előterjesztéshez csatolt levelében dr. András Ferenc a PART-OLDALAK Kulturális Egylet 

vezetője elkészítette a 2022-es évre szóló költségkalkulációt: 

 

A csatolt táblázat mutatja, hogy a tavalyi évhez képest a nyomda és a térítési árak emelkedtek 

(2021-ben a 3500 pld.: 6064 ezer Forint volt). 

 

 

 

 

 

Tétel 1 szám (ezer Ft) 12 szám (ezer Ft) 

nyomda 3500 db esetén: 

(77 Ft/db+5% ÁFA/db=80,85) 

3500 pld: 3395 

 

szerkesztés 40 480 

írás 150 1800 

tördelés 40 480 

pénzügyi-banki díjak 30 360 

anyagköltség 25 300 

archiválási-informatikai 

költség 

10 120 

terítés 34 400 (3500 pld) 

 

Összesen:  

 

3500 pld: 7335 



Javaslom a PART-OLDALAK havi megjelenésű újság kiadásának megrendelését, melynek 

összköltsége 7.335.000 Ft (3500 példány/12 hónap) lenne.  

 

Kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását. 

 

Dunaföldvár, 2021. november 10. 

 

         Horváth Zsolt sk. 

            polgármester 

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 

1) a PART-OLDALAK Kulturális Egylet (képviseli: dr. András Ferenc, 7020 Dunaföldvár, 

Templom utca 39.) részére a 2022-es évben 12 lapszám megírására és a háztartásokba 

történő ingyenes terjesztésére (3500 példány/hó) 7.335.000 Ft (611.250 Ft/hó) vissza 

nem térítendő működési támogatást nyújt a 2022. évi költségvetés terhére. 

2) Az államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkormányzat által 

államháztartáson kívülre nyújtott támogatásról szóló 29/2013.(XI.31.) önkormányzati 

rendeletre hivatkozva a támogatási összegről megállapodást kell kötni és a támogatási 

összeggel el kell számolni. 

3) A Képviselő-testület Horváth Zsolt polgármestert felhatalmazza a megállapodás 

aláírására, valamint a szükséges intézkedések és jognyilatkozatok megtételére.  

 

 

Határidő:  PART-OLDALAK Kulturális Egylet értesítésére: 2021.11.26. 

  a megállapodás megkötésére: 2021.12.03. 

  a támogatási összeg átutalására: 2022.01.14. 

Felelős:  Horváth Zsolt – polgármester 

Értesül: 

1. PART-OLDALAK Kulturális Egylet 

2. Polgármesteri és Jegyzői Iroda 




