Aszófő Önkormányzat Képviselő-testületének
6/1997.(V.20.)Ör.sz.
rendelete
az Aszófői Hírek lap alapításáról, megjelenésének szabályairól
Aszófő Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Magyar Köztársaság Alkotmányában
biztosított sajtószabadság keretében - a sajtóról szóló 1986. évi II. tv. 7.§-ban biztosított
hatáskörében: az Önkormányzat sajtótermékeként időszaki lapot alapít.
A Képviselő-testület, mint az időszaki lap alapítója és kiadója a sajtóigazgatási jogszabályok
figyelembevételével a következőket rendeli:
I.
ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK
1.§
Az Aszófői Hírek az Önkormányzat olyan közcélú - párt és politika semleges - lapja,
amelyben a Képviselő-testület - az általa megbízott Szerkesztőség útján - biztosítja
rendszeresen:
(1)

egyrészt: a lakosság hiteles, pontos tájékoztatását, felvilágosítását:
a./ helyi közügyekről,
b./ a KT által hozott döntésekről,
c./ a faluban működő civil szervezetek munkájáról,
d./ a lakosság széles körét érintő közérdekű tudnivalókról (jogszabályokról),

(2) másrészt:
a./ helyet ad a település közéletét, fejlődését előbbre vivő, a közösségi összefogást erősítő
lakossági közérdekű javaslatoknak, véleményeknek,
b./ támogatja az előbbi a./ pontban megjelölt közérdekű szervezőmunkát,
(3)

Továbbá igényli, támogatja a társadalmi
kezdeményezéseket tartalmazó közleményeket.

cselekvésre,

összefogásra

irányuló

2.§
(1)

Az Aszófői Hírekben megjelenő írások, közlemények az általa támogatott programok
nem járhatnak mások személyiségi jogainak sérelmével.

(2)

A lapban megjelenő közleményekkel, tájékoztató, felvilágosító tartalmú írásokkal
szembeni alapvető követelmény, hogy csak a valóságnak, azaz a tényeknek megfelelő
legyen. Az adott írás szerzője tartozik elsődleges jogi felelősséggel közleménye
korrektségéért, helytállóságáért, amit kéziratának sk. aláírásával vállal.
3.§

(1)

Az Aszófői Hírek kiadója: az Önkormányzat Képviselő-testülete.
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A Képviselő-testület, mint kiadó gondoskodik a lap megjelenésének személyi és tárgyi
feltételeiről.
(3) A Képviselő-testület 3 tagú bizottságot választ, amely nem önkormányzati bizottságként
működik.
A 3 tagú bizottsági tagsággal megbízott települési képviselő és a jegyző útján biztosítja a
KT. a rendelet 1-2.§-ban rögzített célkitűzések és alapelvek érvényesülését.
A bizottság döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza.
(2)

4.§
(1)

A lap kiadójának felelőssége: a Szerkesztő Bizottság Vezetőjének megválasztásával, a
tárgyi tevékenységének figyelemmel kisérésével, segítségével, ellenőrzésével, szükség
esetén vezetői megbízatásának visszavonásával érvényesül.

(2)

Az időszaki lap, mint sajtótermék feladatainak teljesítéséért a Szerkesztőség Vezetője a
felelős.
II.
SZERKESZTÉSI - IGAZGATÁSI SZABÁLYOK
5.§

(1)

Az Önkormányzat időszaki lapja havonta, a tárgy hó 20-án jelenik meg. A/3 ív
terjedelemben, 4 oldalon, az immár hagyományos tartalmi struktúrában.

(2)

Melléklete - külön testületi döntés nélkül - csak a teljes terjedelemben közzéteendő
önkormányzati rendelet lehet.

(3) A KT dönt - szükség szerint - rendkívüli szám megjelentetéséről és annak tartalmáról.
6.§
(1)

Az Aszófői Hírek tárgyhavi lapjának tartalmát a Szerkesztő Bizottság már előre
megtervezi, különös figyelemmel a (2) bekezdésben foglaltakra.

(2)

A Bizottság vezetője előrelátható aktuális eseményekre, kérdésekre figyelemmel a cím és
2. valamint 3. oldal anyaga kéziratának megfelelő határidőben való előkészítése iránt a
szükséges felkéréseket, intézkedéseket megteszi.

(3)

A Szerkesztő Bizottság a tartalmi és formai igények alapján állást foglal, szükség szerint
szelektál a megjelentetni kívánt cikkanyag minősítése, ill. aktualitása tekintetében. Állást
foglal, dönt a tördelő szerkesztővel közlendő formai instrukciók tekintetében.

(4)

A Szerkesztő Bizottság testület által megbízott vezetője gondoskodik arról, hogy
lapzártáig - amely a tárgyhó 15. ill. azt megelőző utolsó munkanap - a lapban megjelenő
anyagok kéziratai a tördelő-szerkesztő részére átadásra kerüljenek.
7.§

3

(1)

A műpéldány korrektúrájának megolvasása és a Szerkesztő Bizottság vezetőjének aláírása
alapján kerülhet sor a lap sokszorosítására.

(2)

A műpéldányt (imprumatúráját), a sokszorosított lap tárgyhavi számát - a már kialakított
rend szerint - időrendi sorrendben a Polgármesteri Hivatalnál nyilvántartásban kell
tartani.

(3)

Az Önkormányzat lapjának sokszorosítása és terjesztése a Polgármesteri Hivatal feladata.

(4)

A külön címjegyzék szerint a havi számot meg kell küldeni a szomszédos
önkormányzatoknak, az országgyűlési képviselőknek a BRT Titkárságnak, a Megyei
Naplónak, a megyei Könyvtárnak, a Balatoni Szövetségnek.
III.
ZÁRÓRENDELKEZÉSEK
8.§

A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekre a sajtótörvény és végrehajtási rendelete az
irányadó.
9.§
Ha a lapban közölt tájékoztatás, közlemény a személyhez fűződő jogot vagy a hiteles
tájékoztatás követelményét sérti, a külön jogszabály (Ptk.79.) szerint helyreigazításnak van
helye.
10.§
Aki a felhívott felsőbb jogforrásokban és a jelen rendeletben foglaltakat megszegi a külön
jogszabályban meghatározott büntetőjogi, szabálysértési, polgári jogi, fegyelmi és anyagi
felelősséggel tartozik.
11.§
A helyi időszaki lap szervének (KT. Szerk. Biz. Vezetője) perbeli jogképességére a Pp.
(polgári perrendtartás) 343.§.(3) bekezdése vonatkozik.
12.§
A jelen rendelet kihirdetésével lép hatályba. Rendelkezéseit az Aszófői Hírek december havi
számának megjelenésétől alkalmazni kell.
Aszófő, 1997. május 20.
Bors János
polgármester

Galgóczi Dezsőné Dr.
jegyző
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ZÁRADÉK
A Képviselő-testület 1997. május 09-i ülésén - nyílt szavazás útján egybehangzó 5 igen
szavazattal - a jelen rendeletet megalkotta.
A jelen rendelet a helyben szokásos módon május 20-án kihirdetésre került.
Aszófő, 1997. október 07.

Pungor György sk.
alpolgármester

Galgóczi Dezsőné dr. s k .
jegyző

