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Tisztelt Képviselő-testület!

A Nógrád Megyei Hírlap megyei üzletszervezési vezetője ajánlattal kereste meg
önkormányzatunkat.
E szerint a Nógrád Megyei Hírlapban havonta 1, vagy 2 alkalommal egy oldalon pásztói
eseményekről szóló, Pásztót érintő dolgok jelennének meg. Ezeket mi állítanánk össze,
újságírói segítséggel.
Ennek fejében az önkormányzatnak azt kellene vállalni, hogy az adott lapszámot egyharmad
áron (45 ft.) megvásárolná és eljuttatná minden háztartásnak.
Ennek költsége alkalmanként 171.000 ft + 30.000 ft. postai terjesztés. Havi egy megjelenéssel
számolva ez éves szinten 2.412.000 ft.
Az előzetes szóbeli ajánlattételnél úgy gondolkodtunk, hogy a Pásztói Hírlap negyedévenkénti
megjelenése és az ajánlatban szereplő plusz havi egy oldal jól kiegészítik egymást. Az ajánlat
alapján kiszámolt költséget viszont túlzóan magasnak ítélem, abból 5 pásztói Hírlapot meg
lehet jelentetni. További probléma, hogy a terjesztést 3800 háztartásba a posta nem tudja egy
nap alatt lebonyolítani, minimum 3, de esetenként 4 napra van szüksége. Ez azt jelenti, hogy
pl. egy hétfői lapszámot szerdán, vagy csütörtökön kap kézhez az olvasó, amelyben elavult
információk lehetnek. Ezt valószínűleg sokan nem tolerálnák.
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő.
Határozati javaslat
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Nógrád Megyei Hírlap pásztói
oldal megjelentetésére irányuló ajánlatát és az alábbiak szerint dönt.
A javaslat alapján megállapított költséget túl magasnak ítéli. A lap minden háztartásba egy
nap alatt történő terjesztése nem megoldható. Mindezek ismeretében az ajánlatot nem fogadja
el.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: polgármester

Pásztó, 2018. október 8.
Farkas Attila
polgármester

Határozati javaslat törvényes!

Dr. Sándor Balázs
jegyző

