BESZÁMOLÓ
a

Képviselő-testület 2017. március 23-i ülésére
Beszámoló a Jánoshalmi Hunyadi Népe újságról, Jánoshalma honlap üzemeltetéséről
A Zsikor Bt. képviselője Blázsik Sándor a 2016. évi Jánoshalmi Hunyadi Népe újságról és
Jánoshalma honlap üzemeltetéséről szóló beszámolóját megküldte, mely melléklelten
olvasható.
A Jánoshalmi Hunyadi Népe szükséges lapszámait a vállalkozó rendszeresen kézbesíti a
hivatal számára, amelyek az Országos Széchenyi Könyvtár, a Bács-Kiskun Megyei Könyvtár
számára megküldésre kerülnek. 1 pl. irattárba kerül a Polgármesteri Hivatalban.
Gazdaságfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság és a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság az
ügyet megtárgyalta és az alábbi határozati javaslatokat terjeszti a Tisztelt Képviselő-testület
elé elfogadásra.
Határozati javaslat:
Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megköszöni és
elfogadja a Jánoshalmi Hunyadi Népe újság és Jánoshalma honlap 2016. évi
üzemeltetéséről szóló beszámolót.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2017. március 30.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester

Jánoshalma, 2017. március 16.
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megjelenésével és

Jánoshalma Város internetes portáljának üzemeltetésével
kapcsolatban

Készítette: Blázsik Sándor a Zsikor Bt. ügyvezetője

Jánoshalmi Hunyadi Népe című önkormányzati lap megjelentetése:

Az újságot továbbra is jánoshalmiak írják – jánoshalmiaknak!
Az újság életében az előző, 2016. évi márciusi beszámolóm óta eltelt időszakban lényeges
változás. nem történt
Az újság kiadói és szerkesztői gárdájának továbbra is az a törekvése, hogy olyan írásokat,
információkat közöljön a lap, ami számot tarthat a Tisztelt Olvasó figyelmére. A cikkek szerzői nem profi újságírók, de hiszik: amit megírnak, még, ha nélkülözi is a riporteri „fogásokat”, érdekelni fogja a közvéleményt. Ennek szellemében adunk tájékoztatást a város hivatalainak, intézményeinek, civil szervezeteinek életéből, átlagban 16 oldalon.
Teszi ezt a Zsikor Bt. a szerződésben kikötött minimális 8 oldal helyett. Hogy minél több információ jusson el az újságon keresztül az Olvasókhoz, a Zsikor Bt. törekszik a rendelkezésre
álló egységnyi felület minél gazdaságosabb kihasználására. Ez különösen fontos szempont,
mivel megnőtt a cikkek közlésére az igény, ugyanakkor a működéshez fontos hirdetési bevételek – a kötelező sajtó megjelenések elmaradása miatt – lényegesen alacsonyabbal a korábbi
évek bevételétől.
Ugyanakkor továbbra is elmondhatjuk, hogy más újságokkal ellentétben nem csökkent az
érdeklődés a Jánoshalmi Hunyadi Népe iránt. Összességében az eladott példányok száma a
legutóbbi beszámoló óta nem változott, továbbra 1150-1250 példány. Az árushelyek száma az
elmúlt évben nem változott. Jelenleg a város 22 pontján kapható a Jánoshalmi Hunyadi Népe.
A legnagyobb lapot árusító vállalkozásoknál (Univer Coop Zrt. üzlete és Petróczky Ferenc
vállalkozó üzletei), havonta több mint 800 példány talál vevőre. Az értékesítendő példányszámok eloszlásában volt némi változás, igazodva a vásárlói igényekhez.
Ezúton is szeretnék köszönetet mondani minden vállalkozásnak, vállalkozónak, értékesítőnek
a segítségért, mellyel az újságterjesztését és az Önkormányzat tájékoztatási munkáját segíti!
Azért, hogy az Univerben is és CBA boltokban is meg máshol is 170 forintért jusson az újsághoz a vásárló (mert ez Képviselő-testület által elfogadott ára az újságnak), 153 forint körüli áron kerül átadásra az újság a terjesztőknek. Ezt a gazdaságossági számításoknál figyelembe
kell venni. A terjesztést, a nyomdából való szállítástól az árushelyekre való jutásig a kiadó
végzi, a tulajdonos saját gépjárműjével. Emellett a Jánoshalmáról elszármazott vidéken élő
részére előfizetés formájában, igény szerint eljuttatjuk az újságot.
A szerkesztést, nyomdai előkészítést és terjesztést a Zsikor Bt. saját erőből – lapeladás és hirdetési bevételekből és a Betétitársaság. más jellegű tevékenységéből származó jövedelméből
finanszírozza

A lap eladásból és a hirdetésekből eredő bevétel éppen arra elegendő, hogy jelenlegi formában és terjedelemben meg tudjon jelenni a Jánoshalmi Hunyadi Népe.
Felmerült a lap színes megjelentetésének kérdése, mely gazdasági számítások és az ennek
kapcsán megemelkedő eladási ár mérlegelése folytán kiderült, hogy ennek stabil, és biztos
gazdasági háttere, külső, vagy önkormányzati támogatás híján nincs meg, ezért nem sikerült
ebben előre őre lépni. Pályázni szerettünk volna a színes megjelenés érdekében, de a Zsikor
Bt. kisadózói adózási módja miatt ez nem vált lehetségessé, mivel a cég adózási módja nem
EU kompatibilis.
A lakosság anyagi helyzetére tekintettel, és a jelenlegi inflációnak köszönhetően továbbra
nincs napirenden az újság árának emelése.
Továbbra sem szeretnénk senkit sem kihagyni a város krónikájából, hiszen az újságot jánoshalmiak írják jánoshalmiaknak. Jól lehet, vannak hangok – pedig számukra is adva a lehetőség a megjelenésre – hogy egyoldalú az újság. Abban mindenképp, hogy politikai csatározásoknak, személyes lejártásoknak nem ad és nem is szeretne helyet adni. A politikai adokkapok nem biztos, hogy növelné az eladható példányszámot.
Továbbra is a megjelenést megelőzően másfél, két héttel – megadva a leadási határidőt –
rendszeresen politikai hovatartozástól függetlenül több mint száz állandó partnert keresek
meg levélben, hogy kíván-e cikket, közleményt vagy hirdetést megjelentetni a következő lapszámban. A megkeresés eredményeként egy-egy lapszám előállítása során mintegy 300 anyag
(cikk szöveg, kép, logó stb.) feldolgozása válik szükségessé. Ezekből áll össze az újság tartalma, melyet továbbra is a Képviselő-testület által megválasztott Szerkesztőbizottság hagy
jóvá.
A Szerkesztőbizottság tagjai a megjelenést megelőzően a nyomdába adás előtt két nappal a
korrektúrázást és tartalmi pontosítást végezik el. Ebben történt újítás, kihasználva az internet
adta lehetőségeket, a Bizottság tagjai saját gépükön tudják áttekinteni a tervezett lapszámot. A
legnagyobb igyekezet dacára is előfordulhatnak hibák, és ritkán szerkesztési hiányosságok.
Az újság megjelenésével kapcsolatban pedig a jelenlegi színvonal megtartása és tovább fejlesztése a célom. Továbbra is folyamatosan törekszem a széles körű tájékoztatásra, hogy minél több, a lakosságot érintő hír, tudósítás, esemény kapjon helyet az újságban.

Jánoshalma Város internetes portáljának üzemeltetése:

A honlap stabilan működik. A legutóbbi beszámolóm óta a janoshalma.hu újabb változáson
nem ment keresztül.
Egy három-négy hónapos fejlesztői munka eredményeként új megjelenési felületet kaptak a
helyi rendeleteink. A változtatásánál figyelembe vettük a jogszabályi elvárásokat is a rendeltek megjelentetésével kapcsolatban, valamint a könnyebb kezelhetőséget is. A változással a
naprakészség is sokat javult. Az elkövetkezendő időben a testületi határozatokat és előterjesztéseket megjelenítő felület átalakítása történik.
A következőkben álljon itt néhány adat:

Látogatási statisztika országonként az új felület megjelenésétől (2012. március 21.) napjainkig

Látogatási statisztika az új felület megjelenésétől (2012. március 21) napjainkig

Az elmúlt egy év látogatási adatai kor és nemek szerinti elosztásban

Kérem a beszámolóm elfogadását.
Jánoshalma, 2017. március 9.

a Zsikor Bt megbízásából
Blázsik Sándor ügyvezető

