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Md ria kii Inok Kozs6g K6pvise16 Testti lete

Miiriak6lnok, Rdk6czi u.

923L

Tiszteft Polgdrmester Asszony, Jegyzd 0r,

El6terjeszt6sem egy, M6riakdlnokot bemutat6 film/video
javaslatot.

ld6szer(s6g6t az aldbbiakkal indokolom:

- tudomdsom szerint a kozsdget bemutat6 profi tematikus

- a kiizelm0ltban sz6mos "l6that6" vdltozds dllt be

kornyezete, Falum0zeum, f5t{r, temet6, Rozdrium , kemence,

stb..,)

- meg0ju16 honlapunk, illetve a folyamatosan fejl6d6 i

legnagyobb nyilv6nossdg lehet6s6g6t adja, rnarketing 6rt6ke folya

- protokoll 6s egy6b, kotelezetts6gbSl ad6d6 esem6nyeken

teleptil6si, ter0leti ka pcsolati, m6d ia esem6nyek) felhasznd I hat6,

- a kozeli jov6ben biiszk6n vdllalhat6, bemutatdsra 6rdemes

m0zeum, Ku ltrirhdz fel 0jitiisa, E U-kom patibilis jiitsz6t6r. stb.),

- kozs6gilnk Miiria- kultusza, egyhdzi6ptiletei, mfltja,

- helyi 6s nemzetisdgi identitdsunk,

- lovardSink, lovas esem6nyeink,

- fdldrajzi helyzet0nk, Szigetk<izben 6s a Duna t6rsdg6ben elfoglalt

- erkolcsi kotelezetts6giink, m0ltunk, jelentink 6s jdv6nk fe16,

- kdzelitve az 6v utols6 harmaddhoz, dtldthat6 p6nziigyi
(az elm dlt id6szak megszoritdsai jdv6 p6nzi.igyi lehet6s6geivel

- ha iitfog6 anyagot szeretn6nk k6szitetni, csaknem egy
szerencs6s lenne miel6bb donteni (vannak 6vente csak egy
esemdnyek - tdltemetds, falukardcsony, iskolai felv6telek, farsa
megism6telhetetlenek) a miel6bbi kezd6s 6rdek6ben,

Tiirgy: k6szit6se Md ria kd Inok16l

n film) elk6szit6s6re tesz

pi anyag nincs,

(aszfaltozott utcdk, sportpdlya 6s

| 6plilete,Malomdfi 16 fejl6d6se

felhaszndl6ilehet6s6gek a
n5,

polgdrmesteri, test[ileti,testv6r

jleszt6sek vdrhatdak (Szigetkoz

ez segitheti felelSs ddnt6siinket
n szkeptikussd tettek) ,

6v esem6nyeit r6gziteni kell,
mal el6fordul6, dm fontos

bricsri, falunap... stb.- amelyek



- b6r kc)rny6k0nkiin is szdmos v6llalkoz6 dolgozik, im

ig6nyel

Javasolom, hogy olyan villalkoz6t keressiink, aki a legmodernebb

felhaszndlhat6sdg 6s a kompatibilitds 6rdek6ben.

Szerencs6s lenrie k6t vdgist megrendelni, egy hosszabb,
(3-5 perc), interjri, riport alatt bevdghat6 szdveg n6lklili, zen6s

Nagy felel6ss6g annak elddnt6se, hogy mi 6s milyen s0llyal

elk6szitend6 anyag - szem6lyes 6s pozici6belitekint6lye

okdn - Polgirrmester Asszony irdnyitisiival, dltala felk6rt 6s

keri.i ljon osszedll itdsra.

Javaslom, hogy a film elk6szit6s6n6l k6rjiik Ruzsa lstvdn szakmai

Amennyiberi a K6pvisel6 Testlilet a napirendi pont tdrgyafdsakor

ezek beszerz6s6hez szakmai tapasztalataimat, kapcsolataimat

A napirendi pont tdrgyaldsakor sz6beli kieg6szft6ssel szivesem

Bencsik Tibor
k6pvisel6

drajdnlatokat kell k6rni, ami id6t

k6val dolgozik, a hosszti t{vti

(20-30 perc) 6s egy rovidebb

a filmre. Ez6rt javasolom, hogy az

rendelkez6sre ii lliisi lehet6s6ge

szem6lyek ktizrem (ktid6s6vel

anyagok t6mdjU segits6gdt,

aj6 nlatkdr6sek bek6r6s6r6l ddnt,
nlom.

a dont6st.


