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Javaslat 
A Pásztói Hírlap felelős főszerkesztői feladatainak és nyomdai munkáinak ellátására 

beérkezett ajánlatok elbírálására 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A 15/2020./I.30./ számú határozatban foglaltak szerint pályázatot írtunk ki a Pásztói Hírlap 
felelős főszerkesztői feladatainak és nyomdai munkáinak ellátására. 
 
 
1. A lap nyomdai munkáinak ellátására határidőben három pályázat érkezett be. 

A pályázókat és az előírt feltételek teljesítését az alábbi táblázatban foglaljuk össze. 
 
 

Pályázó neve 3 éves nyomdai munka 
igazolása 

referenciák 
bemutatása 

elvárt megbízási díj 
 

Visual Print Kft. céginfón beszerzett 
információ szerint 2002. 
év óta működik a cég 

van 45,00+ÁFA/ pld + 
4000 címre kiszállítva 
7,70+ÁFA/pld postaköltség 
 
Össz: 210 800 Ft.+ÁFA 

Polar Studio Kft. céginfón beszerzett 
információ szerint 2009. 
év óta működik a cég 

van 55,00+ÁFA/pld 
Össz: 220 00 Ft.+ÁFA 
 
A 4000 címre történő 
kiszállításra nem adott 
ajánlatot. 

Barócsi Sándor 
Artwizard Kft. 

céginfón beszerzett 
információ szerint 2000. 
év óta működik a cég 

van 56,80+ÁFA/pld 
Össz: 227 200 Ft.+ÁFA 
 
+240 000 Ft+ 0% ÁFA 
tördelés, nyomdai 
előkészítési díj 
 
A 4000 címre történő 
kiszállításra nem adott 
ajánlatot. 
 

 
 
A salgótarjáni székhelyű Polar Studio Kft. és a pásztói székhelyű Artwizard Kft. a 
kiszállításra nem adott ajánlatot. 
A Visual Print Kft. budapesti székhelyű, hatvani telephelyű cég. 
 
A legelőnyösebb ajánlatot a Visual Print Kft. adta, így e cég megbízását javaslom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. A lap felelős főszerkesztői feladatok ellátására határidőben kettő pályázat érkezett. 
A pályázókat és az előírt feltételek teljesítését az alábbi táblázatban foglaljuk össze. 
 

 

 
 
Formailag Kéri István pályázata nem felel meg a kiírásnak, mivel a szakképzettséget nem 
igazolta.  
Mivel két ajánlat közül egy formailag nem felel meg a kiírásnak az egyébként is előnyösebb 
megbízási díjat ajánló Lakatos Katalin megbízását javaslom. 
 
A nyomdai pályázatokból az ajánlati részeket, a főszerkesztői pályázatokból a lapterveket 
csatoljuk az előterjesztéshez. A további dokumentumok megtekinthetők a  Igazgatási 
Szociális és Szervezési Osztályon. 
 
A fentiek ismeretében az alábbi határozati javaslatokat terjesztem elő. 
 
 
 

I. Határozati javaslat 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a beérkező ajánlatok ismeretében, a 
legkedvezőbb ajánlatot adó Visual Print Kft.-t bízza meg 2020. március 1-jétől 2024. 
szeptember 30-ig a Pásztói Hírlap nyomdai munkáinak ellátásával. 
Felhatalmazza polgármesterét a pályázati kiírásnak és a pályázó ajánlatának megfelelő 
tartalmú szerződés megkötésére. 
 
Felelős:     polgármester 
Határidő:  szöveg szerint 
 
 
 
 
 
 
 

Pályázó neve szakmai 
gyakorlat 

referenciák 
bemutatása 

a lap 
tervezetének 
bemutatása 

önéletrajz erkölcsi 
bizonyítvány 

szak-
képzettség 
igazolása 

elvárt 
megbízási díj 

Kéri István önéletraj
zban 
foglaltak 
szerint: 
2007-től 
jelenleg 
is 

van csatolva van megkérés 
alatt 

nincs  
 
240 eft+ÁFA 

Lakatos 
Katalin 

önéletraj
zban 
foglaltak 
szerint: 
2006-tól 
jelenleg 
is 

van csatolva van van van: 
szakirányú 
egyetemi 

 
 
200 eft+ÁFA  



II. Határozati javaslat 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a beérkező ajánlatok ismeretében, a 
legkedvezőbb ajánlatot adó Lakatos Katalint bízza meg 2020. március 1-jétől 2024. 
szeptember 30-ig a Pásztói Hírlap felelős főszerkesztői feladatainak ellátásával. 
Felhatalmazza polgármesterét a pályázati kiírásnak és a pályázó ajánlatának megfelelő 
tartalmú szerződés megkötésére. 
 
Felelős:     polgármester 
Határidő:  szöveg szerint 
 
Pásztó, 2020. február 20. 

 
Farkas Attila 
polgármester 

 
Határozati javaslat törvényes! 
 
 
Dr. Sándor Balázs 
        jegyző 
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