
Aszód Város Önkormányzat Képviselı-testülete
és Szakbizottságai részére

Tárgy: az Aszódi Tükör további megjelentetésének támogatása

Tisztelt Képviselı-testület!
Tisztelt Önkormányzati Bizottságok!

A 2006 októberében kiírt pályázat elnyerésével 2007. január 1-jétıl szerkesztem az Aszódi Tükör
címő havilapot, ami 2009 végéig minden hónapban, 2010 óta pedig évi tizenegy alkalommal
(június-júliusi összevont számmal) jelenik meg.

A közszolgálati oldalak megjelentetésére az önkormányzat által biztosított támogatás egy oldalra
es  ı  összege  (az újság elıállítását érintı valamennyi költség növekedése, valamint az infláció
ellenére) 2010 januárja óta, tehát lassan három esztendeje csupán a 2 %-os ÁFA-emelés miatt
növekedett:

2010 januárjától 2011. májusáig havi átlagban 11 közszolgálati oldalra:
332.000,- Ft + 25% ÁFA = bruttó 415.000,- Ft/hó (bruttó 37.727,- Ft/oldal)

2011 tavaszán a képviselı-testület megfelezte a támogatást, s ezzel a szerzıdésben rögzített
közszolgálati oldalak számát is:

2011 júniusától 2011 decemberéig havi átlagban 5,5 közszolgálati oldalra:
166.000,- Ft + 25 % ÁFA = bruttó 207.500,- Ft/hó (bruttó 37.727,- Ft/oldal)

2012 januárjától havi átlagban 5,5 közszolgálati oldalra:
166.000,- Ft + 27 % ÁFA = bruttó 210.820,- Ft/hó (bruttó 38.331,- Ft/oldal)

A támogatott terjedelem tehát a felére csökkent, s e csökkenést „természetesen” nem követte az
aszódi rendezvények, felhívások, pályázatokhoz főzıdı kötelezı megjelentetések stb. száma. Ennek
kompenzálására hoztam létre az Aszódi Tükör Facebook-oldalát, ahová néhány, a következı
lapszám megjelenéséig hatályát vesztı felhívás vagy programajánló mellett a rendezvényeken
készült felvételekbıl töltök fel alkalmanként 50-100 fotót. (Az újságba a jelentısebb
rendezvényekrıl is többnyire csak 1-2 kép fér be, néha még annyi sem. Tájékoztatásként két adat: az



elmúlt hat évben az aszódi rendezvényeken több, mint 22 ezer fotót készítettem és archiváltam, ami
összesen 150 gigabájt tárhelyet foglal el.). Ezt a Facebook-oldalt eddig ezren jelölték meg
„ismerısüknek”. Az oldalon elhelyezett tartalom többségét csak az ily módon regisztrált látogatók
tekinthetik meg.

Az Aszódi Tükör hirdetési oldalainak száma a gazdasági válság beköszöntével drasztikusan
csökkent, azóta havonta 3 és 4,5 oldal között mozog; a hirdetési díjat két év után legutóbb januárban
emeltük. Egy esetleges további díjemeléssel a jelenlegi hirdetık egy részét is elvesztenénk. A
legnagyobb problémát azonban az jelenti, hogy a közszolgálati és a hirdetési oldalak aránya miatt
többnyire 8,5-9 oldalra jön ki az aktuális újság terjedelme, amit a nyomdai terjedelem adottságai
miatt ki kell egészítenem 12 oldalra. Ezt az oldalszám-ingadozást elvileg kompenzálná a
szerzıdésünkbe foglalt „havi átlag 5,5 közszolgálati oldal” támogatása, azonban – mint az a
következı adatokból is kiderül – éves szinten ezt a havi átlagot kényszerőségbıl túlteljesítem.

Az újság támogatásának megfelezése óta (átlag 5,5 közszolgálati oldal/hó)
ezen oldalak száma az alábbiak szerint alakult:

2011. június-július: 7,5
2011. augusztus: 7
2011. szeptember: 4,25
2011. október: 8,75
2011. november: 8,25
2011. december:             8,75  
Összesen: 44 közszolgálati oldal
Szerzıdés alapján támogatott: 6 x 5,5 = 33 közszolgálati oldal

2011. évi többlet-oldalszám: 11 (+5*)

(*2011 elsı öt hónapjában, az akkor még érvényben lévı, minimum 11 közszolgálati oldalra kötött

szerzıdés hatálya alatt további 5 többletoldal jelent meg az Aszódi Tükörben, ami ugyancsak saját

forrásból készült.)

(Ez három havi támogatott oldalszámnak felel meg, amit saját forrásból biztosítottam.)

2012. január: 6,5
2012. február: 5,5
2012. március: 8,25
2012. április: 5
2012. május: 8
2012. június-július: 4,75
2012. augusztus: 8,25
2012. szeptember: 8,25
2012. október: 7,25
2012. november:            5,25  
Összesen: 67 közszolgálati oldal
Szerzıdés alapján támogatott: 10 hó x 5,5 oldal = 55 közszolgálati oldal

2012. évi többlet-oldalszám eddig: 12*
(Ez több mint két havi támogatott oldalszám, ugyancsak saját forrásból biztosítom.)



Ezen adatok alapján 2011-ben és 2012-ben már két hónappal az év vége elıtt teljesítettem az
egész évre a szerzıdésben foglalt havi átlag 5,5 közszolgálati oldalmennyiséget, azaz a novem-
beri és decemberi lapszámokat ingyen készíte(tte)m el a város számára. E lapszámokra tehát nem-
hogy támogatást nem kapok, de a plusz két lapszám készítésével járó költségeket semmilyen formá-
ban (adományként, alapítványi támogatásként stb.) nem tudom jóváírni a kiadásaim csökkentésére.

Tisztelt Képviselı-testület, Tisztelt Bizottságok!

A fentiek alapján is látható, hogy ez az állapot nem tartható tovább. A városnak az elmúlt másfél
évben elnyert ill. befejezıdött EU-s projektjei ugyancsak plusz terjedelmi igényt jelentettek, hiszen
e projektekrıl idıközönként kötelezı volt beszámolni a helyi sajtóban. Mindannyian tudjuk, hogy
utóbbi a pályázatok egyik fontos kritériuma: a pályázatot elnyerı szervezetek e megjelenések híján
sem tudnának elszámolni a projektek maradéktalan teljesítésével. Emellett a városi intézményektıl
ill. magánszemélyektıl folyamatosan érkeznek megjelentetésre szánt cikkek érdekes, fontos közéleti
eseményekrıl. Az Aszódi Tükör szők terjedelmi lehetıségei miatt mindenki sajnálkozik,
ugyanakkor mindannyian szeretnék, ha az ı információik mindenképp megjelennének a város
újságjában, és ez olykor feszültségek, konfliktusok forrásává válik Ugyanakkor sokan kérdezik,
mikor lesz ismét sportoldal, „Egy kis nyelvelés”, „Olvasóink írták”, keresztrejtvény stb.

A helyzet amiatt sem tartható, mert Aszód 2013. január 1-jétıl – közel öt évtized után – ismét járási
székhely lesz, és nem válik elınyére, hogy a 2014-ben negyedszázados közéleti havilapja lassan
visszafejlıdik.

Olvasóink közül néhányan javasolták, hogy ismét legyen megvásárolható (100 Ft) az újság. Sajnos a
tíz évvel ezelıtti 7-750 eladott példányszámot (ami az újság által elért aszódi háztartások kb. 30 %-
át jelentené) ma már szinte biztosan nem érnénk el, a bevétel pedig még a nyomdaköltséget sem
fedezné. Ráadásul ma az Aszódi Tükör az egyetlen helyi sajtótermék, amely a postások
segítségével minden háztartásba eljut, s amelyen keresztül az önkormányzat a leghatékonyabban
kommunikálhat városunk polgáraival.

Az elıállítási költségek növekedése miatt, „a jelenlegi színvonal” megtartásához is legalább az
önkormányzati támogatás 10 %-os emelésre lenne szükség, de mindez csak az emelkedı költségek
részleges kompenzálására lenne elegendı, a fent részletezett terjedelmi problémákra nem. Ezért az
Aszódi Tükör tavaly májusig biztosított terjedelmének visszaállításához legalább az akkori
332.000,- Ft + ÁFA támogatás (átlag 11 közszolgálati oldal/hó) újbóli megítélésére lenne
szükség. Bár ez az összeg még mindig a 2010. évi árszintet jelenti, de a 2013-ra valószínősíthetı,
várhatóan év közben többször emelkedı elıállítási költségek kiegészítéséhez természetesen
megpróbálok további forrásokat keresni. Így megoldható lenne a nagyobb terjedelem s ezáltal a régi
rovatok visszaállítása, valamint az önkormányzat és intézményeinek megfelelı kommunikációja a
lakosság felé. 

Kérem, hogy a fentiek alapján 2013. január 1-jétıl szíveskedjenek visszaállítani az újság
anyagi támogatását a 2011. tavaszi állapot szerint, azaz (11 hónapra, június-júliusi összevont
szám mellett)  332.000,- Ft + 27 % ÁFA/hó összegben.

Aszód, 2012. november 15.
Tisztelettel:

Hídi Szilveszter
felelıs szerkesztı


