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Tel.: 42/520-500 Fax.: 42/275–000 e–mail: tvonkph@tiszavasvari.hu 

Témafelelős: Rácz Mónika      

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

- a Képviselő-testülethez –  

 

a Vasvári Hírmondó 2009. évi tevékenységének és gazdálkodásának alakulásáról 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete minden évben költségvetési 

rendeletében dönt közéleti havilapja működtetésének előirányzatairól. A tartalmi oldal 

megvalósításáért az Önkormányzat koordinálásával a felelős szerkesztő, valamint a 

Tiszavasvári Médiák Tanácsadó Testülete, míg az utóbbi időben - a Testület javaslata alapján 

felállított – egy ún. szerkesztőbizottság gondoskodott.  

A Testület munkarend szerint a beszámolási határidőt követő első ülésén tárgyalja a Vasvári 

Hírmondó tevékenységi és pénzügyi beszámolóját, melyet a felelős szerkesztő készít el és 

nyújt be. Az anyag teljes terjedelmében a határozat-tervezet mellékletét képezi, amely többek 

között fölvázolja a személyi- és infrastrukturális feltételeket, feleleveníti a lap működéséhez 

kapcsolódó eseményeket, tájékoztatást ad a terjesztés új rendjéről. Tartalmazza az etikai 

kódex rendelkezéseit, ehhez kapcsolódóan a választási célú hirdetések, hirdetmények új 

tarifáit, s nem utolsó sorban fölvázolja az időszaki lap tárgyévi terveit. 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Testületet, hogy a Vasvári Hírmondó felelős szerkesztője a 

szerződésben foglalt kötelezettségeinek 2009. évben eleget tett. Az önkormányzati anyagokat 

közzétette, a lap jellegéhez igazodva és a tartalmi lehetőségeket figyelembe véve törekedett a 

közéleti információk körének bővítésére. Kapcsolatot tartott a Polgármesteri Hivatallal. Az 

archiválást folyamatosan végzi. A Tanácsadó Testület ülésein részt vett, a szervezet 

véleményére reagált.  

 

A jövőben is tovább kívánjuk erősíteni az önkormányzat lakosságot kiszolgáló jellegének 

propagálásában a lap szerepét, törekedni szeretnénk a közérdeklődésre számot tartó 

információk maradéktalan közlésére, mind a város életének, mind tevékeny szereplőinek 

bemutatására. E változatási szándékok kivitelezésére folyamatosan fókuszálunk. 

 

Tisztelt Testület! A felelős szerkesztő által készített anyag a határozat-tervezet mellékletét 

képezi, melynek áttekintése és értékelése alapján kérem Önöket a Vasvári Hírmondó 2009. 

évi tevékenységének és gazdálkodásának alakulásáról szóló beszámoló jóváhagyására! 

 

Tiszavasvári, 2010. február 3. 

 

 

 

      R o z g o n y i  Attila  

Polgármester 
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HATÁROZAT-TERVEZET 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

…./2010. (II.11.) Kt. számú 

határozata 

 

a Vasvári Hírmondó 2009. évi tevékenységének és gazdálkodásának alakulásáról 

 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Vasvári Hírmondó felelős 

szerkesztője által benyújtott beszámolót áttekintve és értékelve az alábbi határozatot hozta: 

 

A Képviselő-testület 

 

1./ Balogh Tamás, a Tiszavasvári Város Önkormányzata időszaki lapjának felelős 

szerkesztője által benyújtott - a Vasvári Hírmondó 2009. évi tevékenységéről és 

gazdálkodásáról szóló - beszámolót elfogadja. 

 

2./ felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről értesítse a Vasvári 

Hírmondó felelős szerkesztőjét. 

 

 

 

Határidő: azonnal   Felelős: Rozgonyi Attila polgármester 
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A …/2010. (II.11.) Kt. sz. határozat melléklete 

 

A VASVÁRI HÍRMONDÓ  

2010. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA ÉS PÉNZÜGYI JELENTÉSE 

 

                            Westdeutsche Allgemeine Zeitung jelmondata:   

                                                                            „Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!” 

 

Tisztelt Képviselő Testület! 

A helyi médiumok szerepe az elmúlt években felértékelődött és meghatározó szereplői lettek 

a médiapiacnak. Elsősorban az elérhető lokális híreknek, információknak, helyi 

promócióknak, az erőteljesen élő lokálpatriotizmusnak és a fogyasztóval kialakítható 

informális, közeli, személyes kapcsolatnak. Ezt a törekvést jelzi az esseni illetőségű 

Westdeutsche Allgemeine Zeitung jelmondata: „Gondolkodj globálisan, cselekedj 

lokálisan!”Alapvető dolognak tartom, hogy az újság a lakosság széles köre részére nyújtson 

hiteles, pontos és rendszeres tájékoztatást Tiszavasvári Város Önkormányzatának munkájáról, 

valamint a város életéről.  

Nehéz év áll mögöttünk, és még nehezebb előttünk. Az idei év kétségkívül legjelentősebb 

változása, hogy néhány év után újra fizetni kell a Vasvári Hírmondóért. Ahogy azt a tavalyi 

esztendőben beharangoztuk, 2010. januártól a lap 100 Ft-os egységáron megvásárolható a 

hírlapot árusító üzletekben. A kereskedők örömmel fogadták a felkérést az újság árusításával 

kapcsolatosan és a lehetőségeket kihasználva a város szinte minden pontján sikerült 

értékesítési pontokat létrehozni. Ezzel párhuzamosan beindítottuk a lap előfizetői rendszerét, 

amely révén lehetőség van Vasvári Hírmondó előfizetésére is. Nagy örömünkre folyamatosan 

érkeznek az előfizetői szelvények. A hivatal munkatársai az adatok feldolgozása után levélben 

küldik el a sárga postai csekket vagy az átutaláshoz szükséges számlaszámot.  

 

A Hírmondó  20 éves: 

20 éves a Vasvári Hírmondó, Tiszavasvári közéleti havilapja. Ebből az alkalomból Média 

napot rendeztünk a Találkozások Házában november 19-én a Tiszavasvári Média Egyesülettel 

közösen. Az egész napos programok közt szerepelt kiállítás a település egykor megjelent 

újságaiból, archív filmek vetítése a város életéből a Tiszavasvári Városi Televízió 

operatőrének Kovács Györgynek archívumából. Látható volt a „Te is szereted?” 

városmarketing kampány óriásplakát kiállítása is. Délelőtt szakmai előadásokat hallgathattak 

az érdeklődők, míg délután már a könnyedebb témáké volt a főszerep. A rendezvényt a 

helyszínről egész nap élőben közvetítette a helyi rádió. A rendezvénnyel a szervezők nem 

titkolt szándéka, hogy közelebb hozzák egymáshoz a médiában dolgozó és médiafogyasztó 

embereket. Az egész napos program egy igazi csemegével zárult, hiszen fellépett Hadházi 

László (Savanyú) a Duma Színház egyik legnépszerűbb humoristája. Az esti program 

könnyűzenei koncertjével zárult. 
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A Hírmondó a város lapja: 

Úgy gondolom, hogy a 2009-es esztendőben sikerült még színesebbé, érdekesebbé és 

tartalmasabbá tenni az újságot. A lap egész évben beszámolt a város közéleti, kulturális, sport 

eseményeiről. Foglakoztunk olyan jelentős kérdésekkel, mint a roma integráció, a Közmunka-

program, a hulladékszállítással kapcsolatos változások, a nyári pusztító természeti katasztrófa, 

a gazdasági válság helyi hatásai vagy az Európai Uniós választások. Emellett ott voltunk 

számos kulturális, sport és szabadidős rendezvényen.  

Ugrásszerűen megnőtt az olvasói levelek, észrevételek száma jól szemléltetve azt, hogy a 

lapban megjelenő írásokról van véleménye az itt lakóknak.  

Gyümölcsöző kapcsolatot sikerült kialakítani a város intézményeivel, ahonnan rendszeresen 

érkeznek cikkek, fotók, amelyek még jobban színesítik, és teszik a város lapjává a Vasvári 

Hírmondót. 

 

A Hírmondó személyi feltételei: 

A lap jelenleg két megbízásos munkatárssal áll jogviszonyban. Fintor Gábor sportújságíróval, 

aki a Nyíregyházi Főiskola kommunikáció-művelődésszervező szakán végzett, majd 

elvégezte a Komlósi Oktatási Stúdió sportriporter szakát. Botrágyi Anita korrektor, a 

Debreceni Egyetem magyar szakán végzett és 2006 óta a START Nyomda korrektora. A lap 

nyomdai előkészítését vállalkozásom, a BTPRESSMEDIA végzi. Az újság cikkeinek 

elkészítését továbbra is sok önkéntes segíti hónapról-hónapra.  

 

 A Hírmondó és a Tanácsadó Testület: 

A Tanácsadó Testület 2009. évben több alkalommal ülésezett.  

Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, mint a Tanácsadó Testület tagjai sok kemény 

kritikát, észrevételt, megállapítást fogalmaztak meg, amelyeket megpróbáltam beépíteni a 

lapba. Bízom benne, hogy az idei bizottsági üléseken is hasznos - a lap jövője szempontjából - 

előremutató vitákat tudunk majd folytatni. 

 

A Hírmondó infrastrukturális helyzete: 

Infrastrukturális területen más hasonló városi lapokhoz képest elég szerény körülmények 

között kénytelen dolgozni a városi lap szerkesztője. Jelenleg is egy íróasztal demonstrálja a 

lap szerkesztőségét a Tiszavasvári Média Egyesület által bérelt 20 m²-es irodában a 

Találkozások Házában. Tapasztatalataim szerint az utóbbi időben jelentősen megnőtt a 

szerkesztőségben személyesen belátogató, olvasó vagy hirdető partner. A lap elkészítéséhez 

szükséges (diktafon, professzionális fényképező, számítógép, képkezelő és tördelő program, 

nyomtató, internet csatlakozás, telefon stb.) eszközöket vállalkozásom biztosítja. 

 

- A Vasvári Hírmondó Nyomdai munkálatait továbbra is a Tiszavasvári Gőz Nyomda végzi. 

- A lap terjesztését és disztribúciós és PR feladatait, mint Felelős-szerkesztő végzem. 

- A Vasvári Hírmondó 2009 novemberétől már online változatban is elérhető az alábbi    

   webcímen:  www.vasvarihirmondo.hu  

 

A Hírmondó terjesztése:  
Mint beszámolóm elején már említettem decemberi számunkban beindítottuk lap előfizetői 

rendszerét, amely révén az önkormányzat kézbesítőinek köszönhetően kapják meg a lapot a 

városlakók. Örömteli hír, hogy január 31-ig közel 400db előfizetői szerződést sikerült 

kötnünk. Az előfizetés mellett lehetőség van az újság üzletekben való megvásárlására is. Ezek 

az üzletek a következők: 

            



 6 

Dobogó Abc 

Kossuth út 

Adu Diszkont 

Kabay János út 

Vásártéri Abc 

Bajcsy Zs. út 

Bihary Csemege 

Vasvári P út 

Andi Kis ABC 

Ifjúság út 

Sarki Delikatesz 

Kossuth út 

Posta Shop 

Kossuth út 

Gyereksarok Üzlet 

Bocskai út 

Bűdi Lottózó 

Vasvári Pál út 

  Szakó Kft 

 Polgári út 

19.Polgári Coop 

Kossuth út 

Rózsa Abc 

Vasvári Pál út 

    
 

 

A Hírmondó gazdálkodása:  
 

 
PÉNZFORGALMI ADATOK 

(2009.01.01 – 2009.12.31.) 

 

 

NÉV EREDETI 

ELŐIRÁNYZAT 

FORGALOM MARADVÁNY TELJESÍTÉS  

%-A 

 

KIADÁSOK 

Külső személyi juttatás 850,000 778,510 71,490 91,59 

Munkaadókat terhelő 

járulékok 

201,000 185,433 15,567 

 

92,26 

Egyéb üzemeltetési, 

fenntartási 

szolgáltatások, ebből: 

- nyomdai költség 

- postai szolgáltatások 

-  számlázott tételek 

4.282,000 

 

 

 

4.079,350 

 

 

3.149,020 

225,611 

704,719 

202,650 

 

 

 

95,27 

Dologi kiadások: 

Vásárolt termékek és 

szolg. ÁFA 

443,000 211,933 231,067 47,84 

Belföldi kiküldetés 120,000 99,700 20,300 83,08 

Költségvetési 

kiadások összesen 

5.896,000 5.413,926 482,074 91,82 

 

BEVÉTELEK 

Egyéb sajátos bevétel 

teljesítése 

1.000,000 541,902 458,098 54,19 

ÁFA 200,000 120,422 79,578 60,21 

Költségvetési 

bevételek összesen 

1.200,000 663,276 -536,724 55,27 
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A Hírmondó és a hirdetések: 

Tájékoztatom a tisztelt képviselő testületet, hogy a reklámbevételek 2008-es évhez képest 

2009-ban nem javultak. A városban megjelent több új hirdetésekre specializálódott szórólap 

és kiadvány, amelyek a hirdetési árakat jócskán letörve sokkal kedvezőbb feltételeket 

biztosítanak. Emellett a hirdetőket a gazdasági válság sem kímélte. Míg 2008-ban 966.260 e 

Ft volt a lap bevétele, addig ez 2009-ben 663.276 e Ft volt. Kedvezően alakulhat azonban az 

ide esztendőtől a lap bevételi és kiadási oldala. Hiszen amíg kiadási oldalon várhatóan 

csökken a nyomdaköltség, addig a bevételi oldalon a lap eladásából jelentős bevétel 

növekedést érhetünk el.  

             Vasvári Hírmondó 
                                        Tiszavasvári város közéleti havi lapja 
                                     

Megjelenik 3000 példányban 20 oldalon, színesben minden hónap első hetében Tiszavasvári 

hírlapot árusító helyein és forgalmasabb helyein. Előfizetők részére terjeszti az 

Önkormányzat. 

 

                                                       Hirdetési tarifák: 

 

                                            Közületek és vállalkozók részére: 

 

      

1/1 oldal 28x44 cm 59.400  Ft (20. oldal) +10% 

½   oldal 28x22 cm 34.700  Ft 

¼   oldal 14x11 cm 24.500  Ft 

Ettől kisebb méret  300 Ft /cm 

Áraink nettóban értendőek. 

 

Lapzárta: minden hónap 1-én 

Megjelenés: minden hónap 10-ig 

 

A hirdetési szövegét kérjük word formátumban eljuttatni a lent található e-mail címre. 

Amennyiben a hirdetés fotót is tartalmaz azt nagy felbontású JPEG formátumban, kérjük 

biztosítani. 

 

 

Elérhetőségek: 

 

Felelős szerkesztő: Balogh Tamás 

Cím: 4440 Tiszavasvári, Szabadság tér 1. 

Tel/fax: 42/911-100 illetve 30/6370-995 

e-mail: info@vasvarihirmondo.hu  
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A Hírmondó és a Választások: 

Tiszavasvári Város Jegyzője a 2010-es tavaszi parlamenti és őszi önkormányzati 

választásokra való tekintettel etikai kódexet ad ki a Vasvári Hírmondó közéleti havilap és a 

www.vasvarihirmondo.hu internetes weboldal zökkenőmentes működése érdekében.  

 

A kiadó tisztázni kívánja, hogy: 

- Az országgyűlési, - önkormányzati képviselő, valamint polgármester jelölt az a személy, aki 

a megfelelő számú jelölő cédulát leadta, ezáltal jelölését az illetékes választási bizottság 

elfogadta, majd jelöltként nyilvántartásba vette.   

- A választási kampány során a fent felsoroltaknak, továbbá a politikai pártoknak lehetőségük 

van programjukat, jelöltjeiket propagálni időszaki lapunkban vagy annak internetes oldalán, 

fizetett politikai hirdetésként.  

- A választási hirdetéseket azok méretétől függetlenül jól látható “Fizetett Politikai Hirdetés” 

felirattal különböztethetőek meg a lapban szereplő többi cikktől. 

- A választási hirdetések díjának meghatározásánál a lap „politikai hirdetések” tarifa 

táblázatának egységárai irányadóak. (lásd melléklet) 

- A választási kampány kezdetéig választási hirdetésnek nem minősülő hirdetésekre a Vasvári 

Hírmondó Szervezeti és Működési Szabályzatában megállapított díjtételek az irányadók. 

- Az újságban, vagy az interneten leadott hirdetések tartalmáért a kiadó felelősséget nem 

vállal.  

- Fizetett tartalomnak tekintjük azokat a reklámcélú közléseket, melyek a kiadó munkatársai, 

megbízottjai által kontrollált felületeken, ellenszolgáltatás fejében kerülnek közlésre. 

- Kampányidőszak a választási eljárásról szóló 1997 évi C. törvény (továbbiakban: Ve.tv.) 40. 

§ (1) bekezdése értelmében: a választási kampány a választás kitűzésétől a szavazást 

megelőző nap 0 óráig tart. 

- Kampánycsend időszak a Ve. tv. 40.§ (2) bekezdése értelmében: kampánycsend a választás 

napját megelőző nap 0 órától a szavazás befejezéséig tart.  

- A mandátumukat jelenleg is töltő képviselők (helyi és országgyűlési), valamint a Hivatalban 

lévő polgármester fogadóórájának megjelenítése a lapban 200 karakterig ingyenes. Azon 

felül megjelenített bármilyen jellegű szöveg ára 5,-Ft / karakter (leütés). 

 

A képviselő jelöltek, a pártok és azok képviselői egyetértenek és elfogadják, hogy: 

- a választási kampány nem háború;  

- a pártok vagy képviselőjelöltek nem egymás ellenségei, hanem politikai ellenfelei; 

- az országgyűlési és önkormányzati választás a Magyar Nemzet és a város jövőjéről szól; 

- a választási kampány célja, hogy a pártok és jelöltek programjukat, politikai céljaikat    

   ismertessék és értelmezzék; ne legyen céljuk egymás lejáratása; 

- elfogadják, hogy a választási kampány során tilos a jelöltet és a jelölő párt politikusait     

  bűncselekmény elkövetésével vádolni, jó hírnevét kétségbe vonni, magánéletére vonatkozó  

  adatot ellene felhasználni (hitelrontás). Nem tartozik a hitelrontás fogalmi körébe a jelölt  

  korábbi politikai tevékenységének ismertetése és értékelése; 

- vállalják, hogy választási propagandaanyagaikon nevüket feltüntetik 

- a választási kampányt mentesíteni kell minden valótlanságtól, rágalmazástól, fenyegetéstől,   

  az emberi és a politikai jogok sérelmére történő uszítástól, felelőtlen demagógiától; 

- vállalják, hogy az Etikai Kódexet betartják, annak szellemében járnak el, szövegét 

szándékosan félre nem magyarázzák, ki nem forgatják; 

- a választási kampány tisztességességét, emberiességét, törvényességét és tisztaságát alapvető    

   jelentőségű politikai kérdésnek tekintik 

- az itt leírt szabályzat irányvonalat ad a fontosabb etikai kérdésekben, azonban nem térhet    

  ki minden, esetenként előreláthatatlan problémára. Ezért fenntartjuk magunknak a jogot,    

http://www.vasvarihirmondo.hu/
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  hogy a megfelelő intézkedéseket megtegyük minden olyan esetben, ha a lap vagy a    

  weboldal fórum működését az illetéktelen hozzászólások veszélyeztetik, beleértve a    

  szándékosan  zavart keltő hozzászólók kitiltását is. 

 

Az etikai kódex életbelépésének ideje: 2010. január 01. Érvényes: 2010. december 31-ig 

 

 

                                                   Választási Hirdetési tarifák: 

 

                                   A 2010-es parlamenti és önkormányzati választásokra 

 

                                  Érvényes: 2010. január 01-től 2010. december 31-ig 

 

Motívumokat, jelképeket, fotókat, illusztrációkat tartalmazó keretes hirdetések esetén: 
Igénybe vehető oldalak: 20. oldal (magazin) 17. oldal (hasznos) 15. oldal (postaláda) 14. oldal (vélemények)  

                                        12. oldal (mozaik) 9. oldal (közélet) 
Árak:       

1/1 oldal 22x32 cm 99.400  Ft (20. oldal)  + 20% 

½   oldal 22x16 cm 64.700  Ft (20. oldal)  + 20% 

¼   oldal 11x16 cm 44.500  Ft (20. oldal)  + 20% 

Ettől kisebb méret  600 Ft /cm 
Áraink nettóban értendőek. 

 

Csak szöveges tartalmú hirdetések esetén: (amely tartalmazhat 1db kisméretű képet) 
Igénybe vehető oldalak: 20. oldal (magazin) 17. oldal (hasznos) 15. oldal (postaláda) 14. oldal (vélemények)  

                                       12. oldal (mozaik) 9. oldal (közélet) 
Árak:       

Oldalon belül 

megjeleníthető Max. 2 flekk 
(1 flekk 1500 leütés karakterekkel, 

szóközzel 12 Times New Roman 

betűtípussal) 

                                                 1 leütés 5 Ft  

                                                 1 flekk 7500 Ft 

                                                           2 flekk 15000 Ft 

 Áraink nettóban értendőek. 
 

A hirdetési szövegek elhelyezése a lapban érkezési sorrendben történik. Érkezési sorrendnek 

tekintjük a szerkesztőségbe beérkezett word formátumban eljuttatatott anyagokat, amely 

hirdetés díját a hirdető Polgármesteri Hivatal pénztárába kp-ban előzetesen befizette és arról 

a számlát bemutatta.  Amennyiben a hirdetés fotót is tartalmaz azt nagy felbontású JPEG 

formátumban, kérjük biztosítani. 

 

Lapzárta: minden hónap 1-én 

Megjelenés: minden hónap 10-ig  

 

 

Elérhetőségek: 

 

Felelős szerkesztő: Balogh Tamás 

Levelezési Cím: 4440 Tiszavasvári Városháza tér 4. 

Szerkesztőség: Szabadság tér 1.(Találkozások Háza) 

Tel/fax: 42/911-100 illetve 30/6370-995e-mail: info@vasvarihirmondo.hu 
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A Hírmondó 2009-es legjobb fotói:  
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A Hírmondó tervei 2010-ben: 

 

Mint az újság Felelős-szerkesztője megígérhetem, hogy szerkesztőségünk tagjai 2010-ben is 

mindent megtesznek majd azért, hogy a helyi lakosok tájékozottak legyenek a helyi 

közéletben és kultúrában. Továbbra is foglalkozunk emberi történtekkel, helyi eseményekkel, 

várospolitikával, oktatással, sporttal, egészségüggyel és hagyományaink ápolásával. Olyan 

alkotók publikálnak 2010-ben is a Hírmondóban, akik az események részesei, átélői. Tucatnyi 

olyan fiatal értelmiségi szegődött szerzőtársunknak, akik írásaikkal jelen vannak a helyi 

közéletben. Az idei esztendő kétségkívül legfontosabb belpolitikai eseménye (i) lesz a 

választás. Lapunk felkészülten várja a kampány időszakot, ahol a kiadó által deklarált 

szabályok mellett mindvégig a független tájékoztatásra törekszünk majd. Szeretnénk, ha a 

Vasvári Hírmondó kedvelt olvasmánya lenne mindenkinek, aki szeretne többet tudni a várost 

foglalkoztató kérdésekről.  

Kérem Önöket, hogy ha észrevételük, kérdésük, javaslataik vannak, keressenek bizalommal 

az alábbi elérhetőségeken:  

Mobil: 30/6370-995 vagy info@vasvarihirmondo.hu vagy személyesen az újság 

szerkesztőségben a Találkozások Háza I. emeletén 

 

Tiszavasvári, 2010. január 30. 

 

Tisztelettel:  

 

 

/: Balogh Tamás :/ 

    Felelős-szerkesztő 
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