A MUZSLAI HÍRMONDÓ kiadásáról szóló községi rendelet

A szervezet neve és címe:

Muzsla község, 943 52 Muzsla, 711

A rendelet sorszáma:

1/2016

Kidolgozta:

Farkas Márta, Ing.

Jóváhagyta:

Farkas Iván, Ing.

A rendelet kibocsátásának napja:

2016.02.01.

Hatályba/életbe lépésének napja:

2016.02.02.

Rendelet hatályon kívül helyezése:

szám:

dátum:

Mellékletek:

Bevezetés
A negyedévenként megjelenő Muzslai Hírmondó egy községi közlöny/újság, melynek
elsődleges célja a muzslai polgárok ill. a környéken élő nyilvánosság magyar, valamint
szlovák nyelven történő objektív tájékoztatása.
A Muzslai Hírmondó negyedévente megjelenő hírösszefoglaló, alapvető célkitűzése
a polgárok tájékoztatása Muzsla községben megtörtént eseményekről.
Betartva a feltételeket, egyensúlyt teremt a tájékoztatottság, valamint a tárgyilagosság
tekintetében.
A Muzslai Hírmondó az előírt jogszabály, ill. a község 1/2016 sz. belső rendelete alapján
jelenik meg negyedévente.
I.sz cikkely
Bevezető rendelkezések
1) A Muzslai Hírmondó egy negyedévenként megjelenő hírösszefoglaló Muzsla községben.
2) Megjelentetésének feltételeit a 167/2008 sz. folyóiratok és irodai hírekről szóló törvény
szabályozza.
3) A Muzslai Hírmondó a Szlovák köztársaság kulturális minisztériuma által van bejegyezve,
az EV5198/15 sz. alatt, kód ISSN1339-9861. Megjelenésének ismétlődése: általában 4
alkalommal évente.
4) A Muzslai Hírmondó negyedéves hírösszefoglaló, amely tájékoztatást nyújt
elsősorban:
a) a polgármester, az önkormányzat, a községi hivatal, valamint a faluban tevékenykedő
jogi személyek, társadalmi, ill. sportszervezetek tevékenységeiről

b) a község társadalmi, gazdasági, kulturális életéről, valamint a faluban lezajló
sporttevékenységeiről,
c) a társadalmi-, egyházi-, és sportszervezetek tevékenységéről saját beszámolójuk alapján.
5) A lap tartalma megfelel Muzsla község lakossága etnikai összetételének. A lap tartalmának
három negyede magyar nyelven, egy negyede pedig szlovák nyelven jelenik meg.

II.sz. cikkely
A Muzslai Hírmondó szerkesztője
1) A Muzslai Hírmondó szerkesztőjét a község polgármestere nevezi ki, illetve váltja le
tisztségéből. A szerkesztő hivatalos megállapodás szerint dolgozik, - /Dohoda o vykonaní
práce, ill. Dohoda o pracovnej činnosti/.
2) A Muzslai Hírmondó szerkesztője felelősséggel tartozik az újságban megjelent szöveg
elkészítéséért, riportokért, valamint ezen szövegek és riportok fordításáért az aktuális
kiadványban. A szerkesztő elsősorban összeállítja a községben megtörtént eseményekről,
a közelgő eseményekről, az önkormányzati szervek tárgyalásairól, s nem utolsó sorban a
jóváhagyott beruházási tervekről szóló összefoglalókat.
3) A szerkesztő továbbá elvégzi a cikkek gyűjtését, ezek ki, ill. átdolgozását, módosítását,
melyet a társadalmi, ill. sportszervezetek elnökei, és a lakosok igényelnek nyilvánosságra
hozni.
4) A negyedévente megjelenő Muzslai Hírmondó nyomtatásának előkészítéséért, valamint
a nyomtatásért Muzsla község vállalja a felelősséget.

III.sz cikkely
A Muzslai Hírmondó/megjelentetésének előkészítése
1) A Muzslai Hírmondó megjelentetése a következő lépésekből áll:
a) a cikkek összegyűjtése, előkészítése a szerkesztő ill. a hozzájáruló személyek által,
b) a cikkek lefordítása más nyelvre
c) a Muzslai Hírmondó nyomtatásának előkészítése
d) nyomtatás
e) a Muzslai Hírmondó terjesztése, a lakosokhoz való eljuttatása
2) A cikkek előkészítését, gyűjtését a közreműködőktől, hozzájárulóktól a szerkesztő mindíg
az adott hónap 10.napjáig végzi el, melyben az újság megjelenik.
3) A hozzájárulók, valamint a falu lakossága által nyújtott cikkek mindíg aláírással kell hogy
ellátva legyenek. A lapba névtelenül, ill. álnévvel ellátott cikkek nem kerülnek.
A szerkesztő a saját cikkeit monogrammjával látja el. A szerkesztő továbbá fenntartja az
elutasítás jogát olyan jellegű cikkek esetében, melyek becsületsértőek, trágár jellegűek.
A továbbiakban a szerkesztőnek minden joga fennáll a lapban megjelenő cikkek
megválogatásához, rendszerezéséhez, valamint szerkesztői változtatások elvégzéséhez.
Mindezen lépések a leghatékonyabb helykihasználás céljából történnek az oktatás, kultúra,
sport ,szociális ügyek, egészségügy,történelem irányába, ezen témaköröket érintve.

4) A szerkesztői anyagoknak, cikkeknek összhangban, egyensúlyban kell lenniük. Egy adott
témakörhöz egy lakos/polgár, illetve önkormányzati képviselő csak egyszer szólhat
hozzá.Az önkormányzati képviselő hozzászólása, hozzájárulása az önkormányzati üléshez,
a közügyekhez a lap kihasználtságának maximum 1/3 részét képezheti. A hozzászólás
tartalmáért a hozzászóló vállalja a felelősséget. Ez azt jelenti, hogy a szerkesztő
a sajtótörvény értelmében a felelősség alól mentesítve van.
5) A naptári hónap első napja képezi a lapzártát. A lapzártát követően a szerkesztő már nem
fogad semmilyennemű hozzászólást, cikket, mivel ezen időpont után következik az
anyagok/cikkek fordítása, rendszerezése, szerkesztése, egyidejűleg a Muzslai Hírmondó
nyomtatásának előkészítése.
6) A negyedévente megjelenő Muzslai Hírmondó nyomtatása rendszerint a kiadási hónap
23.napjához történik meg, a lap terjesztése pedig a kiadási hónap/negyedév/ végéhez.

IV.sz cikkely
A Muzslai Hírmondó anyagi forrásai
1) A Muzslai Hírmondó anyagi támogatása a következő forrásokból történik meg:
a) Muzsla község költségvetése
b) reklámokból befolyt bevétel
c) különféle támogatások
2) A Muzslai Hírmondó anyagi támogatásáért és kiadásáért Muzsla község polgármestere
felel.
V.sz.cikkely
Hirdetés
1) A Muzslai Hírmondóban megjelentetett reklámnak/hirdetésnek meg kell felelnie a törvény
által megszabott feltételeknek.
2) A Hirdetés ára: 100 euro egy teljes folyóiratoldal, vagy ezen összeg áraránya a
reklámoldal méretének függvényében.
3) A hirdetés soronkénti megszabott összege: 2 euro minden sorért, két fél sorért, illetve 3
harmad sorért.
4) Minden reklámanyag hirdetési címkével van ellátva, megjelenési sorrendben: R-MH-xxx.
5) A hirdetések soronkénti megjelentetésével kapcsolatos pénzügyi műveletekért a muzslai
községi hivatal felel.

VI. sz. cikk
Záró mrendelkezések

1) A Muzslai Hírmondó negyedévenkénti megjelentetésével kapcsolatos előírás a község
polgármestere által kiadott határozat napjától lép érvénybe és hatályba. Hasonló módon kell
eljárni az előírás tartalomváltoztatásának esetében is.
2) Ezen előírás nyilvános, a kiadás napján kifüggesztésre kerül Muzsla község
hirdetőtábláján, egyúttal felkerül Muzsla község honlapjára is. Miután az előírás lekerül
a község hirdetőtáblájáról, továbbra is megtekinthető a községi hivatalban.

A község polgármestere által kiadott 1/2016 sz. határozat értelmében jóváhagyva, mint „A
negyedévenként kiadásra kerülő MUZSLAI HÍRMONDÓ megjelentetésének rendelete“ Muzsla 2016.02.01.

