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Ap/274-13/2020.sz.

V/13/2020. számú Határozat
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020(III.11) Kormányrendeletben kihirdetett
veszélyhelyzetben , a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011.évi CXXVIII.törvény 46.§(4).bekezdése szerint a települési önkormányzat képviselőtestületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja . Erre tekintettel - a képviselők
előzetes véleményét kikérve - Apátistvánfalva Község Polgármestereként az alábbi döntést hoztam
:
Apátistvánfalva Község Önkormányzata az „Apátistvánfalva, Kétvölgy és Orfalu községek
egyéb szöveges kiadványának megjelenítéséről szóló szabályzat”-ot az Előterjesztés 1. számú
melléklete szerint elfogadja.
Felelős : Polgármester
Határidő : 2020.05.20.
Apátistvánfalva,2020.május 7.

Fodor Sándor
polgármester

1. számú melléklet

SZABÁLYZAT
APÁTISTVÁNFALVA,KÉTVÖLGY ÉS ORFALU KÖZSÉGEK
ÖNKORMÁNYZATAI EGYÉB SZÖVEGES KIADVÁNYÁNAK
MEGJELENÍTÉSÉHEZ
Bevezető
A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény írja elő a
sajtótermékek alapítására és kiadására vonatkozó szabályokat ,amely törvény hatály a kiterjed az
egyéb szöveges kiadványokra is. Ezen törvény vonatkozó részeit a Falumagazin című
önkormányzati egyéb szöveges kiadvány kiadására is alkalmazni kell.
Apátistvánfalva,Kétvölgy és Orfalu települések polgármesterei 2019.december 5.-én döntöttek az
egyéb szöveges kiadvány ( továbbiakban kiadvány) létrehozásáról,azzal a céllal,hogy a kiadvány
közvetlenebb kapcsolatot tartson a települések lakosai,a képviselő testületek és intézmények között.
Továbbá lehetőséget kívánt adni azon személyek részére akik a kiadvány hasábjain keresztül
kívánják gondolataikat,javaslataikat megosztani az olvasókkal
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9, Megjelenés gyakorisága : Évente maximum 8 alkalommal
10, A kiadvány A/4 nagyságban fehér alapon fekete színű másolással készül. Az első,második,
utolsó és utolsó előtti oldal színes másolatban. Terjedelme kiadványonként nem haladhatja
meg a 16 számozott oldalt,( 4 db. A /3 nagyságú ívet)
11 , A kiadással járó költségeket a települések önkormányzatai éves költségvetésükben biztosítják.
A finanszírozás biztosításánál figyelembe kell venni a települések által igényelt példányszámok
számát, és az egyes településekre jutó köteles példányok számát.
12, Az önkormányzatok a kiadvány nyomtatási költségeit az általuk igényelt példányszámok és
bekerülési költség szorzata alapján elkészített számla szerint önállóan fizetik a nyomtatással
megbízott részére.
Az egyes településekre jutó köteles példányokat önállóan küldik meg az 1. sz. mellékletben
meghatározottak részére .
13, A kiadó,szerkesztő és újságírók munkájukat önkéntes munkaként térítésmentesen végzik.
14 A kiadványt valamennyi Apátistvánfalva,Kétvölgy és Orfalu települések kül-és belterületén

található lakóingatlanaihoz térítésmentesen - a polgármesterek által kijelölt személy -útján
kell eljuttatni a kinyomtatást követő 3 munkanapon belül.
A kiadványt nyomtatás előtt elektronikusan meg kell küldeni a polgármesterek részére
előzetes véleményezés céljából.

A kiadvány tartalmára vonatkozó általános szabályok
15,A kiadvány kiadásának elsődleges célja : az önkormányzatok munkájával összefüggő
tájékoztatási kötelezettség teljesítése, a helyi közélet híreinek megismertetése. A kiadvány
objektív,pártatlan és a különféle véleményeket egyenlő eséllyel ,az arányosság elve alapján
jeleníti meg.
16.Rendszeres tájékoztatást ad :
 az önkormányok és helyi szlovén önkormányzatok működéséről, a testületi üléseken
történt fontosabb eseményekről
 azokról az információkról amelyet jogszabály előír ( pályázatok,választással kapcsolatos
hirdetmények )
 helyi rendeletek lényeges változásairól
 ügyintézéssel kapcsolatos információkról
 a települések helyi eseményeiről,programjairól
 a civil szervezetek működéséről,kistérségi eseményekről
 magyar és szlovén nemzeti ünnepekről
17, Közöl helytörténeti,honismereti, gasztronómiai,élet- és egészségvédelmi ,természetvédelmi
írásokat, a településekhez köthető irodalmi, művészeti alkotásokat.
18, Helyt ad közéleti írásoknak,olvasói leveleknek,egyéb a lakosság érdeklődésére számot tartó
közleményeknek.
19. Kiemelt területek és témák :
 rendszeres és hiteles tájékoztatás a képviselő testületek munkájáról,döntéseiről
 jegyzői,hivatali információk,felhívások
 közoktatási intézmények tájékoztatásai,értesítései
 közművelődési tevékenységek,lehetőségek ismertetése
 ünnepségekre,rendezvényekre meghívók közlése
 sportolási lehetőségek ismertetése,sport eseményekről beszámoló
 egyéb információk,társadalmi célú közérdekű közlemények
20, Egyéb területek,témák:
- kiadványban lehetőséget kapnak a helyi civil szervezetek,szerveződések és
egyesületek, valamint a Magyarországi Szlovének Szövetsége és Országos Szlovén
Önkormányzat hogy bemutathassa munkáját ,programját és tájékoztatást
adhasson rendezvényeiről.
- teret kapnak a helyi és megyei állami szervek közérdekű tájékoztatói,felhívásai
- az egyház beszámolhat a helyi egyházközség jelentősebb eseményeiről,közzé teheti
a rendezvényeire szóló meghívókat .
- lehetőséget kap a lakosság,hogy a településsel vagy annak valamely közösségével
kapcsolatosan olyan időszerű,tanulságos,érdekes eseményről,rendezvényről ,
tapasztalatról tegyen közzé információt ,véleményt, élménybeszámolót,amely
kuriózum,ezért közérdeklődésre tarthat számot
- amennyiben egy véleménynyilvánítással az érintettek nem értenek egyet, a téma
megválaszolására,reagálására egy alkalommal van lehetőség
21, A kiadvány nem ad teret a személyiségi jogot sértő, trágár kifejezéseket tartalmazó,másokat
lejárató megnyilatkozásoknak, reklámoknak valamint a pártpolitikai írásoknak.
22. Helyhatósági választás esetén külön számban lehetőséget kell biztosítani a polgármester és
képviselő jelöltek bemutatkozására. A bemutatkozáson kívül semmilyen más bevezető vagy

programot,hirdetést tartalmazó szöveg nem jelenhet meg.
23, A kiadvány korlátozott terjedelme miatt a szerkesztő fenntartja az írások szellemiségét és
tartalmát nem érintő rövidítések jogát.
24 Az aláírt cikkekért a szerzők vállalják a felelősséget. Névtelen cikk megjelenítésére nincs
lehetőség .
25. Lehetőség van a szöveges írások képekkel való kiegészítésére.
26, Amennyiben a települések költségvetésében biztosított rá fedezet, a kiadvány további színes
oldalakat is megjeleníthet
27. A megjelentetni kívánt írásokat,fénykép felvételeket elektronikus módon kell eljuttatni a
szerkesztőnek,aki gondoskodik azok – pdf formátumú fájlként -6 hónapig történő megőrzéséről.

Záró rendelkezések
28, Igényelt példányszámok településenként :
Apátistvánfalva 127 db. lakosság + 12 db. köteles
összesen kerekítve : 139 db.
Kétvölgy
55 db lakosság + 4 db köteles
összesen kerekítve : 59 db
Orfalu
33 db lakosság + 4 db köteles
összesen kerekítve : 37 db
Összesen:
235 db.
29, A kilépési szándékot bejelenteni csak a kinyomtatott kiadvány átvételét követő 15 napon belül
lehet, a kilépő önkormányzat képviselő- testülete határozatának a többi település polgármestere
részére történő megküldésével. Ezzel a kilépés véglegessé válik.
30, A szabályzat módosítására,kiadvány megszüntetésére a polgármesterek saját képviselő
testületük felé javaslatot tehetnek , a javaslat elfogadása esetén az arról készült határozatot
meg kell küldeni a többi település képviselő-testületeinek. A többi település képviselő-testületei
a határozat átvételét követő első képviselő-testületi ülésen döntenek a módosítás,vagy
megszüntetés elfogadásáról.
A szabályzat módosításához,kiadvány megszüntetéséhez a képviselő testületek egyhangú
döntése szükséges
31, A szabályzatban foglaltakat 2020.05.20.-tól kell alkalmazni.

…..........................................................
Apátistvánfalva Község Polgármestere

----------------------------------------Kétvölgy Község Polgármestere

…....................................................
Orfalu Község Polgármestere

A Szabályzat 1.számú melléklet e
A kiadvány egy példányát a sajtótermékek köteles példányainak szolgáltatásáról és hasznosításáról
szóló 60/1998.(III.28) Kormányrendelet szerint meg kell küldeni :
6 példányt : Országos Széchényi Könyvtár
Biztosítja

: 5 db Apátistvánfalva 1 db Kétvölgy .

1 példányt : Megyei Könyvtár
Biztosítja

: 1 db

Orfalu

A kiadvány egy példányát a Kormányrendeletben meghatározottakon kívül meg kell küldeni :
 Plébános

Apátistvánfalva

 Házi orvosi rendelő

Apátistvánfalva

 Általános iskola

Apátistvánfalva

 Italbolt

Apátistvánfalva

 Közös Önkormányzati Hivatal Szentgotthárd

Apátistvánfalva

 Rendőr őrs Szentgotthárd

Apátistvánfalva

 Könyvtár

Apátistvánfalva

 Vegyesbolt

Kétvölgy

 Alsószölnöki Közös Önkormányzati Hivatal

Kétvölgy

 Kultúrház

Kétvölgy

 Tea-ház

Orfalu

 Könyvtár

Orfalu

-

Szlovén Tájház

Orfalu

-

Városi Könyvtár Szentgotthárd

Orfalu

Záradék : ( Ide kerülnek a szabályzatot elfogadó Képviselő-testületek határozatai )

, hogy jól döntsön!

