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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 27/1991. (II. 25.) sz. határozatában 

döntött arról, hogy PolgárTárs címmel helyi lapot jelenít meg. A médiaszolgáltatásokra és a 

sajtótermékekre vonatkozó előírásokat a 2010. évi CLXXXV. törvény tartalmazza, mely a 

PolgárTárs újság kiadására is vonatkozik. A képviselő-testület, mint laptulajdonos az 

önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatában határozza meg az újság 

kiadására vonatkozó főbb szabályokat. Az újság szerkesztési, tördelési szövegszerkesztési 

feladatai megbízási szerződés útján kerültek ellátásra. 

 

A Képviselő-testület 2003. január 27-én tartott ülésén fogadta el a PolgárTárs újságról szóló 

tájékoztatót, melyben a tapasztalatokat értékelve meghatározta azt is, hogy kerüljön 

kidolgozásra egy olyan szabályzat, amely megfogalmazza az újság tartalmára, formájára, 

megjelenésére, terjesztésére, a szerkesztőbizottságra, a főszerkesztő feladat és hatáskörére 

vonatkozó előírásokat, mely két alkalommal került módosításra.  

A PolgárTárs önkormányzati havilap működtetéséről készült szerkesztői tájékoztató az 

előterjesztés 1. sz. mellékletét képezi.  

 

A városban történő eseményekről a lakosság megfelelő, hiteles, pontos és rendszeres 

tájékoztatásának biztosítása érdekében a jelenleg hatályban lévő Szabályzat átdolgozásra 

került a javaslat szerint.  

Az új Szabályzat tágabb körben és átfogóbban nyújt szabályozást, mely illeszkedik az újság 

jelenlegi formájához, szerkezetéhez. Megfogalmazza a PolgárTárs újság célját, jellegét, 

küldetését, meghatározza a működés feltételeit, az újság tartalmi, formai követelményeit, 

terjesztésének körét. Tartalmazza továbbá a lap tulajdonosára, a lap kiadójára vonatkozó 

jogokat és kötelezettségeket, valamint a felelős szerkesztő feladatait. (2. sz. melléklet) 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, javaslataival való 

kiegészítésére és a határozati javaslat elfogadására. 

 

Polgár, 2015. április 14. 

     Tisztelettel: 

 

         Tóth József 

         polgármester 
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    Határozati javaslat 

    …./2015. (IV. 30.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a PolgárTárs önkormányzati havilap 

működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló 

tájékoztatót, valamint Szabályzatának elfogadására vonatkozó 

javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 

 

1./ A Képviselő-testület a PolgárTárs önkormányzati havilap 

működtetésével kapcsolatos szerkesztői tájékoztatót az 

előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal 

elfogadta.  

 

2./ A Képviselő-testület a PolgárTárs önkormányzati havilap 

működésére vonatkozó Szabályzatot az előterjesztés 2. 

sz. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyta.  

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Tóth József polgármester 

     PolgárTárs újság felelős szerkesztője 
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Előterjesztés 1. sz. melléklete 

 

Szerkesztői tájékoztató 

a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A PolgárTárs Polgár Város Önkormányzatának lapja. Fő célja a lakosság tájékoztatása a 

Képviselő-testület, a polgármester, a polgármesteri hivatal munkájáról és a város 

rendezvényeiről. Az újság minden hónap 10. napján jelenik meg 3100 darab példányszámban 

Polgár közigazgatási területén. A szerkesztői feladatokat 2013. október óta látom el, 

szerződésem 2015. június 30-án jár le. Ezen időszak alatt, eddig tizenkilenc lapszám jelent 

meg.    

 Munkám kezdetekor az újság megjelenésében a következő változtatásokat tartottam 

fontosnak: 

 a borítón javarészt olyan, a tartalomhoz kapcsolódó, figyelemfelkeltő fotókat 

helyeztem el, melyek többségét én készítettem és képszerkesztési feladatokat 

végeztem el rajtuk, így azok sokkal színesebbek és élesebbek a korábbi 

lapszámokénál, 

 a szerkesztésben igyekeztem könnyen átláthatóvá tenni az újságot, csoportosítani az 

egymáshoz hasonló témájú cikkeket, 

 növelni a rovatokhoz tartozó képek méretét a jobb láthatóság kedvéért, 

 a havi rendszerességgel megjelenő témákat lehetőség szerint, ugyanazon az oldalon 

megjelentetni. 

 A lakosság széleskörű tájékoztatása érdekében kapcsolatot tartok a városban működő 

oktatási, kulturális, szociális, egészségügyi, rendfenntartó és egyéb intézményekkel, valamint 

a református egyházzal és a katolikus egyház világi képviselő testületével, civil 

szervezetekkel, sport klubokkal. Az újságban igény szerint helyet biztosítunk ezen 

intézmények és szervezetek számára, hogy rendezvényeikről a lakosságot tájékoztathassák, 

eseményeikről beszámolhassanak. Érdekes, közérdeket, vagy hasznos ismereteket tartalmazó 

témák esetén a lakossági cikkírásnak is lehetőséget biztosítunk.  

2013-ban új rovatként indítottam a Polgár Anno-t, mely jelentős helyigénye miatt nem tud 

állandó szereplője lenni az újságnak,  2015-től pedig újdonságként az Anyakönyvi Hírek 

került a lapba. 

 A PolgárTárs tördelését és nyomtatását a Reproprint Kft. látja el. A nyomdával kezdetektől jó 

munkakapcsolatot ápolok, rendkívül együttműködőek és rugalmasak. A fent említett időszak 

alatt a nyomtatási minőséggel kapcsolatban három alkalommal tapasztaltam minőségi hibát. 

Az önkormányzatnak a lapban megjelentetett lakossági és vállalati hirdetésekből bevételi 

forrása származik. Az elmúlt évekhez képest, lakossági hirdetések megjelentetésére ritkán 

volt igény. Az Invitel havonta megjelenő színes kampánya viszont jelentősen hozzájárult az 

újság fenntartási költségeihez, azonban 2015-ben rendszeresen megjelenő hirdetésükre már 

nem számíthatunk. A városi intézmények hirdetményeiket és tájékoztatóikat díjmentesen 

közölhetik, a lakosság gyászjelentései szintén díjmentesek. A hirdetések ára évek óta 

változatlan. A hirdetések ára évek óta változatlan   

A szerkesztői munka során a megjelenési határidő betartása, rajtam kívül álló okok miatt, 

többször gondot okozott. A legnagyobb problémát a késve érkező cikkek jelentették és 

néhány alkalommal a nyomda technikai problémái. 

Az újság folytonosságának elérhetősége érdekében, a korábbi lapszámok digitalizálását és a 

város honlapjára való feltöltését szükségesnek tartom. 
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 A PolgárTárs színvonalának javítása érdekében javaslom: 

 az újság teljes terjedelmének színes nyomtatását, 

 a belső oldalak papírvastagságának csökkentését, 

 az oldalszám növelését, 

 a lap gyors és pontos kézbesítését, 

 a hirdetési díjak felülvizsgálatát és az aktuális gazdasági helyzethez mérten azok 

csökkentését, 

 újságíró szakember alkalmazását. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület kérem a tájékoztató elfogadását.  

 

Polgár, 2015. 04. 21. 

 

 

         Balatoni Réka 

            szerkesztő 
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Előterjesztés 2. sz. melléklete 

Tervezet 

 

A PolgárTárs önkormányzati havilap Szabályzata 

 

 

1. Általános rész 

 

A Képviselő-testület a városban történő eseményekről - a lakosság megfelelő, hiteles, pontos 

és rendszeres tájékoztatásának biztosítása érdekében – a PolgárTárs közéleti tájékoztató 

havilap működtetéséről folyamatosan gondoskodik, ellenőrzi tevékenységét, és vagyoni 

felelősséggel tartozik a lap működéséért. 

 

1.2. Az önkormányzati közéleti havilap 

 

neve: PolgárTárs Polgár Város Önkormányzatának közéleti 

tájékoztató havilapja 

székhelye:   4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

alapításának éve:  1991. 

 alapító szerve, tulajdonosa: Polgár Város Önkormányzata 

kiadója:   Polgár Város Önkormányzata 

kiadásáért felelős személy: Polgár város mindenkori jegyzője, mint természetes 

személy 

  felelős szerkesztő:  Polgár város polgármestere által megbízott személy  

 kiadásának időpontja:  havonta, minden hónap 10. napjáig 

 kiadásának tervezett  

példányszáma: maximum 3300 példány; önkormányzati hivatalos 

közlemények, fizetett hirdetések, közérdekű hírek, 

információk legfeljebb 12 oldalon. 

 

1.3. A PolgárTárs újság célja 

 

A PolgárTárs újság célja, hogy a lakosság széles köre részére nyújtson hiteles, pontos és 

rendszeres tájékoztatást Polgár Város Önkormányzatának tevékenységéről, a város 

társadalmi, gazdasági, tudományos, kulturális és sport életéről, valamint a várost érintő, más 

településeken történő jelentős eseményekről.  

 

A PolgárTárs újság fontos célkitűzése, hogy folyamatosan segítse elő a társadalmi jelenségek 

közötti összefüggések megértését, és mozgósítson társadalmi cselekvésre, ezen kívül 

közösségépítő szerepet is töltsön be a város életében.  

 

1.4. A PolgárTárs újság jellege  
 

A PolgárTárs újság ingyenes közéleti havilap mely nyomtatott formában jelenik meg, illetve 

elektronikusan elérhető a város honlapján a www.polgar.hu weboldalon.   

 

 

 

 

 

http://www.polgar.hu/
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2. A PolgárTárs újság működése 
 

2.1. A PolgárTárs újság küldetése 

- Sajátos eszközeivel – és összhangban Polgár Város Önkormányzata céljaival és 

szellemiségével, valamint a lap stratégiájával és arculatával – közvetítsen az 

önkormányzat és a lakosság között. 

- Segítve a helyi tájékoztatást, tárgyilagosan és aktuálisan informáljon a közélet 

legfontosabb eseményeiről, eredményeiről, a városlakók életét befolyásoló 

kérdésekről, döntésekről. 

- Témaválasztásában és szerkezetében is tükrözze, reprezentálja az 

önkormányzati munka által érintett legfőbb közérdekű kérdéseket. 

- Folyamatosan bővítse szerzői körét, hogy az újság hasábjain minél többen 

szólaljanak meg, közérdeklődésre számot tartó véleményeket közöljön. 

- Publikált cikkei révén erősítse a helyi társadalom kohézióját, a 

lokálpatriotizmus érzését. 

- Közérthető nyelven szóljon olvasóközönségéhez, a hagyományos újságírói 

műfajok alkalmazásával, de korszerű szerkesztési elveket követve. 

- Kerülje el a személyes konfliktusok, a szélsőséges nézetek és vélemények 

megjelenítését, mellőzze a pártpolitikai szempontok, a pontatlan vagy hamis 

információk közlését. 

- A lap készítői munkájuk során tegyenek eleget a sajtótörvényben rögzített 

előírásoknak. 
 

2.2. Tartalmi – formai követelmények 

- A PolgárTárs újságban helyet kap  

 az önkormányzat és a polgármesteri hivatal működésével összefüggő, 

lakosságot érintő legfontosabb információk megjelentetése, 

 az önkormányzat intézményei bemutatása, az aktuális eseményeikről 

való tájékoztatás, információk közlése, 

 rendőrség, társadalmi szervezetek információi, 

 városi kulturális programok, ünnepségek, események ismertetése. 

- A megjelentetni kívánt cikkeket minden hónap 1. napjáig kell leadni a 

PolgárTárs újság szerkesztőjének. 

- Az újságban közlésre felkínált cikkek, írások megjelentetése, a szerzőnek 

pontosításra, kiegészítésre történő visszaadása vagy elutasítása a felelős 

szerkesztő kizárólagos joga és felelőssége. 

- A lap tevékenységi körébe fizetett hirdetési szolgáltatás is tartozik, mely térítés 

ellenében vehető igénybe.  

- Térítésmentes az újságban megjelentett közérdekű közlemények, az 

önkormányzati tájékoztatások, az önkormányzat költségvetési szerveinek 

hirdetései, tájékoztatásai. 

- A PolgárTárs újság hirdetési anyagokat, reklámanyagokat a lap cikkeitől 

megkülönböztetve jelentethet meg, melyek nem lehetnek ellentétesek Polgár 

Város Önkormányzata céljaival és szellemiségével, a lap stratégiájával és 

arculatával. 

- A hirdetések megjelentetési módját, azok pénzügyi feltételeit jelen szabályzat 

melléklete, valamint a laptulajdonos és a hirdető közötti szerződés szabályozza. 

A hirdetési tarifákat a hirdetés megrendelőjének a lapzárta időpontjáig ki kell 

egyenlítenie a polgármesteri hivatal pénztárában, ellenkező esetben a hirdetés 

nem jelenthet meg. A PolgárTárs újságban fél évre előre megkötött hirdetési 
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szerződés esetében a hirdetőt 1 havi, egy évre előre megkötött szerződés 

esetében 2 havi ingyenes megjelenés illeti meg.  
 

 

2.3. A PolgárTárs újság működtetése, költségvetése 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete gondoskodik az önkormányzati havilap 

kiadásához szükséges anyagi, technikai, személyi feltételek biztosításáról, amelynek fedezetét 

az éves költségvetési rendeletében határozza meg.  

A hirdetések, reklámok díjtételeit és a költségek kiegyenlítésének módját részletesen e 

szabályzat melléklete tartalmazza. 

 

2.4. A PolgárTárs újság terjesztésének köre 

- Polgár város közigazgatási területén található minden lakóház, 

- az önkormányzat fenntartásában és tulajdonában lévő közintézmények és 

önkormányzati gazdálkodó szervezetek, 

- a kötelespéldányok címzettjei. 

 

 

3. A PolgárTárs újság szervezete 

 

3.1. A lap tulajdonosa 

- A lap tulajdonosa Polgár Város Önkormányzata, mely az önkormányzat és 

szervei Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározza a lap célját, 

jellegét, irányvonalát és azt ellenőrzi.  

- A laptulajdonosnak joga van a lap munkájáról tájékoztatót kérni a felelős 

szerkesztőtől, melyet a képviselő-testület elé terjeszt. 

- A laptulajdonos önkormányzat vagyoni felelősséggel tartozik a PolgárTárs 

közéleti tájékoztató havilap működéséért.  

 

3.2. A lap kiadója  

- A kiadó csak lapkiadási tevékenységre jogosult szervezet lehet. 

- A PolgárTárs közéleti havilap kiadásáért, technikai megvalósításáért 

egyszemélyi felelős a „felelős kiadó”. 

- A kiadó biztosítja a kiadáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételeket, ellátja 

az újság pénzügyi, számviteli, ellenőrzési feladatait. 

- A kiadó jogosult a felelős szerkesztő által aláírt nyomdakész PDF anyagot a 

nyomdai munkálatok megkezdése előtt a kezébe kapni. 

- A kiadó nem változtathat a felelős szerkesztő által elfogadott és átadott irat 

tartalmán. 

 

3.3. A felelős szerkesztő 

- A PolgárTárs felelős szerkesztője megbízási szerződéssel látja el feladatát.  

- A felelős szerkesztő feladata: 

a)  az időszaki lap küldetésének szem előtt tartásával az újság színvonalas 

szerkesztése, 

b)  tudósítás a város aktuális eseményeiről, a városban közérdeklődésre 

számot tartó történésekről, 

  c)  reklám és hirdetési tevékenység, 

  d)  a terjesztés megszervezése, 
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e)  helyesbítés, helyreigazítás közlése, 

f)  folyamatos kapcsolattartás a nyomdával. 

  

Egy személyben felel azért, hogy a lap tartalma ne ütközzön a sajtótörvény előírásaiba, és ne 

legyen ellentétben a laptulajdonos céljaival és érdekeivel. Ennek elérése céljából olyan cikkek 

esetében, melyek megítélése szerint nem teljesíti a közhiteles tájékoztatás alapelveit, vagy 

törvénybe ütköznek, felelőssége gyakorlása érdekében vétójoggal rendelkezik, melyet 

indokolni köteles.  

Az összeállított laptervet elfogadása jeléül a felelős szerkesztő aláírja. 
 

 

4. ZÁRÓ RENDELKEZÉS 

 

A PolgárTárs önkormányzati közéleti tájékoztató havilap Szabályzatának, mellékletének 

módosításáról, tartalmának megismertetéséről a felelős kiadó gondoskodik.  

 

Jelen szabályzat 2015. május 1-jén lép hatályba és hatálybalépésével egyidejűleg hatályát 

veszti a 172/2008. (X. 30.) sz. határozattal elfogadott Szabályzat.  
 

 

 

Polgár, 2015. április 30. 

 

 

        Tóth József 

        polgármester 
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Szabályzat melléklete 

                                     

HIRDETÉSI TARIFÁK  

(Érvényes: 2015. május 1. napjától) 

Fekete-fehér 

90x65mm (1/8 oldal) 

grafikai tervezés  

6.000 Ft + Áfa 

1.000 Ft + Áfa 

90x130mm (1/4 oldal) 

grafikai tervezés 

11.000 Ft + Áfa 

2.000 Ft + Áfa 

185x130mm (1/2 oldal) 

grafikai tervezés 

21.000 Ft + Áfa 

4.000 Ft + Áfa 

255x185mm (1/1 oldal) 

grafikai tervezés 

40.000 Ft + Áfa 

6.000 Ft + Áfa 

Színes 

90x65mm (1/8 oldal) 

grafikai tervezés  

9.000 Ft + Áfa 

2.000 Ft + Áfa 

90x130mm (1/4 oldal) 

grafikai tervezés 

17.000 Ft + Áfa 

4.000 Ft + Áfa 

185x130mm (1/2 oldal) 

grafikai tervezés 

31.000 Ft + Áfa 

8.000 Ft + Áfa 

255x185mm (1/1 oldal) 

grafikai tervezés 

60.000 Ft + Áfa 

10.000 Ft + Áfa 

  

Reklámriport 30.000 Ft + Áfa 

Apróhirdetés, gyászjelentés, 

köszönetnyilvánítás  (25 szóig) 

 

3.000 Ft + Áfa 
 

 

A költségek meghatározása a tarifatáblázat alapján történik. A PolgárTárs újságban fél évre 

előre megkötött hirdetési szerződés esetében a hirdetőt 1 havi, egy évre előre megkötött 

szerződés esetében 2 havi ingyenes megjelenés illeti meg.  

 

A költségek megjelenés előtt történő kiegyenlítését a Polgári Polgármesteri hivatal 

pénztárában tehetik meg a hirdetők (4090 Polgár, Barankovics tér 5.) személyesen, vagy 

átutalással.  

 

A hirdetési szöveget kérjük Word formátumban eljuttatni az alábbi e-mail címre: 

polgartarshavilap@gmail.com . Amennyiben a hirdetés fotót is tartalmaz, azt nagy felbontású 

JPEG formátumban kérjük biztosítani. 

 
 

mailto:polgartarshavilap@gmail.com

