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Határozati javaslat 
 

…/2014. (XI. 26.) sz.  önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottság … sz., valamint a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és 
Tájékoztató Bizottság … sz. határozati javaslatára – az Alsónémedi Hírmondó 
Szerkesztőségi Bizottságába az alábbi tagokat delegálja: 

– felelős szerkesztő továbbra is Vincze József polgármester, 
– a bizottság elnökének a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 

részéről Dr. György Balázs bizottsági elnök, 
– a Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság részéről Szabó Éva 

bizottsági tag, 
– a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 

részéről Török Lajosné bizottsági tag, 
– a közművelődési intézményvezetőt, Jobbágy Ilonát. 

A Szerkesztőség munkájának segítésére felkéri Bálint István tanár urat, a 
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár által megbízott újságírásban jártas 
szakembert és szerkesztőségi titkárnak Győrvári István Lászlónét, a 
Polgármesteri Hivatal köztisztviselőjét. 

                                                                       
Határid ő: 2015. január 01-től folyamatos 
Felelős: Vincze József polgármester     
 
 
 
 
        Vincze József  
        polgármester  
 
Az előterjesztés törvényes! 
 
  
 
  Dr. Percze Tünde  
            jegyző               
 



Javaslatok az Alsónémedi Hírmondó 
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításához, a tájékoztató-kulturális 

folyóirat további működésének koncepciójához 
 
 
Tisztelt Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság! 
Tisztelt Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság! 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Az Alsónémedi Hírmondó utolsó ülésén a jelen lévő szerkesztőség a következő 
javaslatokat fogalmazta meg az újonnan felálló Képviselő-testületnek az Alsónémedi 
Hírmondó működési átalakításáról, működésének további koncepciójáról. 

 
I.  Az  ALSÓNÉMEDI HÍRMONDÓ  profilja  
 

Az Alsónémedi Hírmondó Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának és 
Képviselő-testületének időszakos tájékoztató kiadványa, ennek értelmében elsődleges 
profilja az Önkormányzat és a Képviselő-testület írásbeli kapcsolattartása a település 
lakóival, másodlagos funkciója hírt adni Alsónémedi életének intézményi, közösségi, 
községi, kulturális eseményeiről, illetve a hirdetések útján lehetőséget biztosítani az 
Alsónémedi lakosságát érdeklő vagy érintő lehetőségekre. Ezt, mint a helyi közművelődés 
szervezője szeretném azzal kiegészíteni, hogy mivel a Hírmondó minden háztartásba eljut, s 
más egyéb újságot rendszeresen kevesen járatnak, szem előtt tartva az információhoz való 
jutás jogát, és felelősségünket a széles körű és tárgyilagos tájékoztatás elvének betartásában, 
fel kell vállalnunk az országos események, a kultúra, a társadalmi vonatkozású információk, s 
közművelődés sajtó általi terjesztését. Természetesen gondosan vigyázva az arányokra. 
A Hírmondó rendeltetéséhez igazodva ezt az arányt kétharmad – egyharmad arányban 
tartanám korrektnek . Vagyis a folyóirat megjelenésében kétharmad részt az Önkormányzat, 
Önkormányzati Intézmények általi tájékoztatást, s egyharmad részt az egyéb kulturális 
funkciót tartalmazná. 
Az arány megtartásához természetesen elengedhetetlenül szükséges az érdekelt felek 
fegyelmezett és felelős hozzáállása, hogy az egyes lapszámokat a megfelelő arányú 
tartalommal lehessen feltölteni, valamint a lapzárták határidejének betartása. 
 

II.  Az  ALSÓNÉMEDI HÍRMONDÓ  lapszámai  
 

Mivel az Alsónémedi Hírmondó elsődleges funkciója az Önkormányzat és a 
Képviselő-testület határozatairól, rendeleteiről, közérdekű információról, működéséről 
tájékoztatni a lakosságot, ezért a rendes lapszámokat a testületi-ülésekhez praktikus 
igazítani. (Amennyiben valamely hónapban több ülés is van, úgy a hóvégi ülés időpontja a az 
irányadó. Az átlagos terjedelem 5 ív, azaz 20 oldal.)  

Ez egészüljön ki a nemzeti ünnepekre való méltó megemlékezés ünnepi számaival 
(március 15., augusztus 20. és október 23.; 2 ív, azaz 8 oldalnyi terjedelemben). 
 

III.    Személyi változások az ALSÓNÉMEDI HÍRMONDÓ  szerkesztőségében 
 

2014. október 27-én új Képviselő-testület kezdte meg munkáját településünk élén, 
ezért szükséges újragondolni az Alsónémedi Hírmondó működésének elveit, így a 
szerkesztőség összetételét, szerkezetét kellő mértékben átalakítani, hogy 2015. évtől már a 
jelen fennálló testület jóváhagyásával jelenhessenek meg a lapszámok. 



Mivel a Képviselő-testület három bizottságot állított fel, javasoljuk, hogy az Alsónémedi 
Hírmondó szerkesztőségi bizottságának elnöke a Pénzügyi-, Jogi-, Ügyrendi- és 
Tájékoztató Bizottság elnöke legyen. Személye: Dr György Balázs. 
Delegáljon egy-egy főt a Kulturális-, Egészségügyi-, és Szociális Bizottság valamint a 
Településfejlesztési-, Környezetvédelmi- és Mezőgazdasági Bizottság. Személyek: Szabó 
Éva, Török Lajosné. 
Célszerű a bizottságban helyet adni a mindenkori közművelődési intézményvezetőnek, mint 
a helyi kultúra és művelődés szervezőjének. Személy: Jobbágy Ilona. 
Elengedhetetlenül szükséges a szerkesztőségi titkár, aki a beérkezett anyagokat kezeli. 
Személy: Győrvári István Lászlóné. 
Javasoljuk továbbá a szerkesztőségben az újságírásban jártas szakember közreműködését, 
kinek személye Bálint István tanár úr személyében adott, s megbízási szerződésében ez a 
feladatkör beépített, külön javadalmazást ezért nem igényel. 
 

IV.   A folyóirat általános leírása és rendeltetése 
 

1. Az Alsónémedi Hírmondó Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának és Képviselő-
testületének ingyenes tájékoztató lapja.  

2. Ennek értelmében legfőbb elve: a tényszerűség és tárgyilagosság, a lakosság korrekt 
tájékoztatása. 

3. Elsődleges rendeltetése a település lakosságának rendszeres tájékoztatása az 
Önkormányzat működéséről, a Képviselő-testület munkájáról, határozatairól, a 
határozatok végrehajtásáról, valamint a közhasznú információk közzététele. 

4. Emellett hírt ad a település életének főbb eseményeiről, beszámol községi szintű 
rendezvényekről, közli az intézmények, az egyházak, a civil szervezetek, 
sportegyesületek információit. 

5. Megemlékezik helyi és országos jelentőségű évfordulókról, eseményekről, biztosítja a 
kultúrához, művelődéshez való jutás jogát. 

6. Helyet biztosít a település lakóinak szóló hirdetések közzétételéhez. 
7. A szerkesztőség átérzi annak felelősségét, hogy a település lakói az Alsónémedi 

Hírmondót hiteles sajtóorgánumnak tartják, bíznak a közölt információk 
tényszerűségében, sőt sokaknak egyetlen rendszeresen háztartásába érkező folyóirat, 
mely által a fontos, helyi és országos szintű közhasznú információk nyilvánosságra 
jutnak, így téve eleget a lakosságot megillető rendszeres tájékoztatás jogának. 

8. A tárgyszerű tájékoztatás elvének értelmében nem tükrözhet elfogult egyéni véleményt, 
nem ad teret személyes hangú, támadó cikkeknek, vitáknak. 

9. Biztosítva a nyilvános megszólalás állampolgári jogát, csak olyan írásokat közöl, 
melynek írója közérdekű témát fejt ki, valóságtartama bizonyítható, s írását aláírásával 
hitelesíti, s melyben más személy vagy személyek személyi jogai nem sérülnek. 

10. Szigorúan tartja magát az érvényben lévő sajtótörvény hatályos rendelkezéseihez. (2010. 
évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról) 

11. Az Alsónémedi Hírmondó ISSN számmal rendelkező, bejegyzett időszaki kiadvány. 
Köteles-példányküldési kötelezettségének a felelős kiadó révén eleget tesz.  

12. Megjelent lapszámai minden háztartásba papír alapú formátumban ingyen eljutnak az 
Alsónémedi Önkormányzat terjesztésével, valamint elektronikus formában felkerülnek a 
település honlapjára. (www.alsonemedi.hu/hirmondo). 

 
 
 



V. A szerkesztőbizottság összetétele, funkciója, tagjainak megbízása, szerep- 
és feladatköre 

 
1. Felelős szerkesztő a mindenkori polgármester. 
2. A szerkesztőbizottság elnöke a Pénzügyi-, Jogi-, Ügyrendi- és Tájékoztató Bizottság 

elnöke. 
3. Szerkesztőség tagjai: a többi bizottságokból delegált egy-egy fő, szakmai oldalról egy fő 

publicista, egy fő a mindenkori közművelődési igazgató, egy fő szerkesztőségi titkár.  
4. A szerkesztőbizottság a tájékoztatási időszaki kiadvány kollektív irányító testülete, 

feladatkörét a bizottsági üléseken látja el, ahol meghatározza az egyes lapszámok 
tartalmát, illetve cselekvő módon részt vesz a lap szerkesztésében. 

5. A szerkesztőségi ülések zártak, jegyzőkönyv, videofelvétel az ülésekről nem készül. 
6. A felelős szerkesztő és a szerkesztőbizottság elnökének felelőssége, hogy a lap a 

lefektetett elveknek megfelelően működjön, figyelemmel kísérje a lapszerkesztés 
menetét, s engedélyezze az egyes lapszámok megjelenését. Engedélyük nélkül a lap nem 
mehet nyomdába. 

7. A szakmai szerkesztők felelnek a lap megjelenésének minőségéért, esztétikumáért, a 
megjelenő cikkek lektorálásáért, az újság tartalmi színvonaláért, tartják a nyomdával a 
közvetlen kapcsolatot. 

8. A bizottság delegáltjai szavatolják a Képviselő-testület állásfoglalását, a tárgyszerűség és 
tényszerűség garanciáját, a testületi ülésen hozott határozatok nyilvánosságra hozatalát.  

9. A szerkesztőségi titkár gyűjti a cikkeket, hirdetéseket, továbbítja a szerkesztőség felé az 
adott lapszám összegyűlt anyagát, szervezi a bizottsági üléseket, felügyeli a terjesztést. 
 

VI.   A szerkesztőbizottság szakmai munkája  
 
1. A lap megjelenése a képviselő-testületi ülésekhez igazodik. (Amennyiben valamely 

hónapban több ülés is van, úgy a hóvégi ülés időpontja a az irányadó.) A szerkesztőség 
munkatervét a Képviselő-testület munkatervének elfogadása után alakítja ki.  

2. A testületi ülésre következő kedd a szerkesztőségi ülés időpontja. A lapzárta hétfő 12 
óra. A változásokról a település honlapján ad tájékoztatást. 

3.  A szerkesztőségi üléseken kerül meghatározásra, mi kerül az adott lapszámba, hány 
oldalas lesz a lap.  

4. Ezt követően a szakmai szerkesztők összeállítják a lapszámot, majd a nyomdába küldés 
előtt a lap teljes anyagát elküldik a szerkesztőség tagjainak, és a felelős szerkesztőnek, 
véleményezés és jóváhagyás után kerül a lap a nyomdába.  

5. Majd a korrektúrák utáni engedélyezés után kerül nyomásra. 
6. Évente három ünnepi szám jelenik meg: március 15-re, augusztus 20-ra és október 23-

ra. 
7. Tehát az évi lapszám a testületi ülések száma + 3. 
8. A szerkesztőség leszögezi, hogy az Alsónémedi Hírmondóban közölt és megjelent 

írások engedélyezése mindig a szerkesztőbizottság többségi határozatának eredménye, 
sosem személyi, hanem kollektív többségi döntés. 



 
VII.  Egyéb 
 

Mivel a szerkesztőségi bizottság tagjai szerkesztőbizottsági munkájukat megbízatási 
illetve munkakörükön belül végzik, ezért külön javadalmazást nem tartunk indokoltnak. 
 
Kérem javaslataink szíves megfontolását és figyelembe vételét. 
 
Alsónémedi, 2014. november 13.  
 
 
 
 
Köszönettel:  
 
 
Győrvári István Lászlóné                                                  Szabó Éva 
     szerkesztőségi titkár           Kulturális-, Egészségügyi-,  

és Szociális Bizottság    
 
 

 Jobbágy Ilona 
a Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár   

        intézményvezetője 


