Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2011. (VI.29.) önkormányzati r e n d e l e t e
A lakossággal való kapcsolattartás helyi formáiról és azok szabályairól
Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat)
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Decs nagyközség
lakossága közművelődéshez, információhoz-jutáshoz és tájékoztatáshoz való jogának
érvényesülése érdekében a következőket rendeli el: 1
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
2

1. §
(1) 3
(2) 4A lakossággal történő kapcsolattartás rendeletben szabályozott formái:
a) Decsi Kapu, mint az Önkormányzat hivatalos lapja
b) Decsi TV – DTV, helyi televíziós csatorna
c) 5,6Decs nagyközség internetes honlapja.

DECSI KAPU
2. §
A Decsi Kapu az Önkormányzat lapja, melyet a Képviselő-testület az önkormányzati
munkával összefüggő tájékoztatási kötelezettség teljesítésére, a helyi közélet híreinek
széleskörű megismertetésére hozott létre.
3. §
Az önkormányzati lap célja a lakosság pártatlan és részlehajlás nélküli tájékoztatása az
önkormányzat munkájáról, a helyi eseményekről, programokról, az itt élő emberekről, a
település oktatási-művelődési, egészségügyi életéről, sportjáról, az itt működő egyházi
közösségek, civil szervezetek életéről, közérdekű információkról. Fenti feladatai ellátása
mellett kisebb terjedelemben helyt ad közéleti írásoknak, olvasói leveleknek, hirdetéseknek
is.

A bevezető részt módosította a 7/2013. (V.10.) önk. rendelet 8. § (1) bekezdése. Hatályos: 2013. május 15-étől.
Az alcímet hatályon kívül helyezte a 7/2013. (V.10.) önk. rendelet 8. § (2) bekezdése. Hatályos: 2013. május
15-étől.
3
Az 1. § (1) bekezdését hatályon kívül helyezte a 7/2013. (V.10.) önk. rendelet 8. § (3) bekezdése. Hatályos:
2013. május 15-étől.
4
Az 1. § (2) bekezdését módosította a 7/2013. (V.10.) önk. rendelet 8. § (4) bekezdése. Hatályos: 2013. május
15-étől.
5
Az 1. § (2) bekezdésének c) pontját a 2/2014. (I.30.) önk. rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2014. február
1-jétől.
6
A R. 1.§ (2) bekezdés c) pontját a lakossággal való kapcsolattartás helyi formáiról és azok szabályairól szóló
19/2011. (VI.29.) önk. rendelet módosításáról szóló 5/2016.(III.31.) önk.rend. 1.§-a módosította. Hatályos: 2016.
április 1-jétől.
1
2

Hirdetések a Decsi Kapuban
4. §
A Decsi Kapuban hirdetések helyezhetők el.
A hirdetési díjakat a jelen rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(1)
(2)

5. §
(1)
(2)
(3)

(4)
(5)

Az önkormányzati lap szerkesztését szerkesztő-bizottság végzi.
A szerkesztő-bizottság tagjait a képviselő-testület választja megbízatása időtartamára.
A szerkesztőbizottság tagjainak névsorát a 2. számú melléklet tartalmazza.
A szerkesztő-bizottság segíti a lap összeállításának munkáját, közreműködik az
intézményi anyagok összegyűjtésében, lakossági vélemények közvetítésében, és
időszakonként meghatározza az alapfeladatok ellátása melletti írások összetételét,
tartalmi irányait, témáját.
A szerkesztő-bizottság feladatainak megosztását maga határozza meg.
A szerkesztő-bizottság szükség szerint, de legalább havi 2 alkalommal ülésezik úgy,
hogy a többség megjelenése biztosított. Az ülés időpontját úgy kell meghatározni, hogy
az tegye lehetővé a következő lapszámok tartalmi kérdéseinek meghatározását, a
döntések szerinti munka elvégzését.
6. §

(1)
(2)
(3)
(4)

Az önkormányzati lap elnevezése: Decsi Kapu
A 2.9/1290-1/2006. számon nyilvántartásba vett Decsi Kapu a Decsi Tükör c. lap
jogutódja.
Az önkormányzati lap kiadója: Decsi Polgármesteri Hivatala 7
Az önkormányzati lap kiadójának címe: 7144 Decs Fő u. 23.
7. §

(1)
(2)
(3)

(4)
(5)

Az önkormányzati lap egy évben hat alkalommal jelenik meg.
Az önkormányzati lap ingyenes.
9
Az önkormányzati lap terjedelme 12 oldal.
Az önkormányzati lap nyilvántartásba vételéről a jegyző gondoskodik.
10
Az önkormányzati lap mellékleteként a Decsi Kapu Kisbíró egy évben tizenkettő
alkalommal jelenik meg, terjedelme 4 oldal.
8

8. §
Az önkormányzati lap logója:

a 6. § (4) bekezdés szövege a 16/2018.(XII:3.) önk-i rendelet 3. § (2) bekezdés d) pontjával megállapított
szöveg. Hatályos 2018. december 6-tól.
8
A 7.§ (1) bekezdését a 30/2011. (XII.01.) önk. rendelet 1.§ (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2011.
december 10-étől.
9
A 7.§ (3) bekezdését a 30/2011. (XII.01.) önk. rendelet 1.§ (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2011.
december 10-étől.
10
A 7. § (5) bekezdés a 25/2013. (XI.28.) önk. rendelet 1. §-a által megállapított szöveg. Hatályos: 2013.
december 2-ától.
7
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DECSI TV
9. §11
(1) Az Önkormányzat a helyi lakosság televíziós csatornán keresztül történő széleskörű
tájékoztatására, információ áramlás gyorsabbá tétele céljából helyi televíziós csatornát
működtet az Élhetőbb Decsért, Mindannyiunkért Egyesületen keresztül. 12
(2) A helyi televízió elnevezése: Decsi TV
10. §
(1) A helyi televízió szolgáltató tevékenységet lát el, így:
- a képújság közlése
- helyi eseményekről egyenes adás, vagy felvétel közvetítése
- riportok, interjúk
- közlemények
- önkormányzati rendeletek közlése
- hirdetések (a hirdetések díját a 3. számú melléklet tartalmazza)
- videofelvételek sugárzása
(2) A szolgáltató tevékenység gyakorlása nem valósíthat meg bűncselekményt,
szabálysértést, vagy bűncselekményre, vagy szabálysértésre való felhívást, nem sértheti
a közerkölcsöt, valamint nem járhat mások személyéhez fűződő jogainak sérelmével.
11. §
A helyi televíziós szolgáltatás végzése szerződéskötéssel történik. A szerződés
kiegészül a televíziós felvételeken, lejátszásokon kívül azzal, hogy a szerződött fél
elvégzi a községi ünnepélyek, rendezvények hangosítását is.
(2) 14A szerződött fél a Humán Bizottság irányításával végzi munkáját, szerkeszti, készíti a
felvételeket, a lejátszott műsorokat és a képújságot.
(3) A televízió működéséért, a szolgáltatás biztosításáért, szerződések megkötéséért
felelős: Decs Nagyközség Önkormányzata. Felügyel a hangtechnikára, biztosítja a
kezelő személyzetet és a riportert.
(4) A riporter a munkát ellenszolgáltatás nélkül végzi, interjút, riportot készít alkalmanként.
(1)

13

INTERNETES HONLAP
12. §

11
12

13

14

a 9. §-t a 22/2011. (VIII.31.) önk. rendelet 1.§-a módosította. Hatályos: 2011. szeptember 1-jétől.
a 9. § (1) bekezdés szövege a 16/2018.(XII.3.) önk-i rendelet 3. § (2) bekezdés d) pontjával megállapított
szöveg. Hatályos 2018. december 6-tól.
a 11. § (1) bekezdését a 30/2011. (XII.01.) önk. rendelet 2. §-a módosította:
Hatályos: 2011. december 10-étől.
a 11. § (2) bekezdését a 11/2014. (XII.29.) önk. rendelet 7.§-a módosította. Hatályos: 2015. január 1-jétől.

3

(1) A képviselő-testület a rendelet 3. §-ában megfogalmazott célkitűzések megvalósítására
Internetes honlapot működtet. A honlap tartalmát e rendelet 5. számú melléklete
határozza meg.
(2) A honlapon a polgármester, a jegyző az önkormányzati intézmény igazgatója és az
egyházak képviselője, a civil szervezet vezetője jelentethet meg információt.
(3) A második bekezdésben meghatározottak felelnek a publikálásra átadott információk
tartalmáért, a jogszabályoknak való megfelelésükért. Kötelesek biztosítani – a
megjelentetett tartalmak szükség szerinti felülvizsgálatával – azok hitelességét,
aktualitását.
A honlap fórum moduljának működése
13. §15
Hirdetések a honlapon
14. §
(1) A honlap arra alkalmas részeiben hirdetések helyezhetők el.
(2) A hirdetési díjakat a jelen rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.
(3) A hirdetésekből befolyt összeget a honlap fejlesztésére kell fordítani.

14/A. §16,17
Hatályon kívül helyezve
15. §
(1) A helyi újság kiadásával járó költségeket, illetve a helyi televíziós csatorna működési
költségeit az Önkormányzat költségvetésében biztosítja
(2) E rendelet 2011. július 1-jén lép hatályba.
(3) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a lakossággal való kapcsolattartás helyi
formáiról és azok szabályairól szóló 6/2007. (III.1.) rendelet és az azt módosító 9/2009.
(IV.01.) és a 13/2010. (XI.9.) rendeletek hatályukat veszítik.

Decs, 2011. június 28.
Biczó
Ernő sk.
polgármester

Kondriczné dr. Varga Erzsébet sk.
jegyző

A 13. §-t a 25/2013. (XI.28.) önk. rendelet 2. §-a hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2013. december 2-ától
A 14/A §-t a 2/2014. (I.30.) önk. rendelet 2. §-a iktatta be. Hatályos: 2014. február 1-jétől
17
A R. 14/A.§-át a lakossággal való kapcsolattartás helyi formáiról és azok szabályairól szóló 19/2011. (VI.29.)
önk. rendelet módosításáról szóló 5/2016.(III.31.) önk.rend. 3.§-a hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2016. április
1-jétől.
15
16
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1. számú melléklet
a 19/2011. (VI.29.) rendelethez
A Decsi Kapuban megjelenő hirdetések díjai

Magánszemélyek részére

1/16 lapméret

250,- .Ft/alkalom

Közületek, vállalkozások részére

1/16 lapméret

750,- Ft/alkalom

A Decsi Kapuban ¼ A/4-es lapméretnél nagyobb terjedelmű hirdetés nem jelentethető meg.
A fenti díjak az ÁFA-t tartalmazzák

6

2. számú melléklet
a 19/2011. (VI.29.) rendelethez18,19

A DECSI KAPU
SZERKESZTŐSÉGE
FŐSZERKESZTŐ:

BERGERNÉ IFJU ERZSÉBET

SZERKESZTŐK:

KOCSIS LÁSZLÓ
KISS ERIKA
NEMESNÉ BORONKAI KLAUDIA
KÖRÖSZTÖS GYÖNGYVÉR

18
19

20

20

a 2. számú mellékletet a 6/2015. (II. 27.) önk. rendelet 1 §-a módosította. Hatályos: 2015. március 1-től.
a R. 2. sz. mellékletét a lakossággal való kapcsolattartás helyi formáiról és azok szabályairól szóló 19/2011.
(VI.29.) önk. rendelet módosításáról szóló 5/2016.(III.31.) önk.rend. 2.§-a módosította.
Hatályos: 2016. április 1-jétől.
a tagot Decs Nagyközség Képviselő-testülete a 167/2018.(XI.28.) önk-i határozatával választotta meg.
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3. számú melléklet
a 19/2011. (VI.29.) rendelethez

A Decsi TV-ben megjelenő hirdetések díjai
Magánszemélyek részére:

500,- Ft /hó

Közületek, vállalkozások részére:

1.200,- Ft/hó

A fenti díjak az ÁFA-t tartalmazzák

8

4. számú melléklet21

A 4. számú mellékletet a 22/2011. (VIII.31.) önk. rendelet 2.§-a hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2011.
szeptember 1-jétől.
21

9

5. melléklet22
a 19/2011. (VI.29.) rendelethez

A www.decs.hu honlap tartalma:
1. Aktuális menüpont (kezdő lap)
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.

5 perces videók Decs Nagyközség életéből
Fényképes beszámoló a legutóbbi fontos eseményről
Kapcsolódó oldalak
Falunapló
Tájékoztatók, programok ismertetője
Projektjeink
A képviselő testület legfontosabb hírei
Decsi konyha információi
Színes hírek
Sport hírek
Hirdetések
Decs Nagyközség térképe
Időjárás jelentés
Névnaptár
Decsi együttesek zenéi

2. Önkormányzat menüpont
2.1. Ügyintézés
2.1.1. Elérhetőségek
2.1.2. Nyomtatványok
2.1.3. Kérelmek
2.1.4. Rendeletek
2.1.5. Pályázatok
2.2. Képviselő testület
2.2.1. Tagok
2.2.2. Képviselő körzetek
2.2.3. Munkatervek
2.2.4. Testületi meghívók
2.2.5. Bizottsági meghívók
2.2.6. Jegyzőkönyvek
2.2.7. Határozatok
2.2.8. Beszámolók
2.3. 2014 választás
2.4. Hirdetmények
2.5. Kisebbségi Önkormányzat
2.6. Település rendezési terv
22

Az 5. mellékletet a 25/2013. (XI.28.) önk. rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2013. december 2-ától
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2.7. Szennyvíztelep
2.8. Duna projekt
2.9. Közzétételi lista
2.9.1. Szervezeti adatok
2.9.2. Tevékenység adatok
2.9.3. Gazdasági adatok
3. Vendégeinknek menüpont
3.1. Köszöntő
3.2. Sárköz ismertetése
3.3. Decs ismertetése
3.4. Vendéglátás
3.5. Testvértelepüléseink
3.5.1. Nagymácséd
3.5.2. Csóka
3.5.3. Cormeilles
3.5.4. Csonkapapi
3.5.5. Végvár
3.6. Fotógalériák
3.6.1. Faluképek
3.6.2. Aktuális galériák
3.7. Archívum
4. Hasznos információk menüpont
4.1. Egyházak
4.2. Civil szervezetek
4.3. Oktatási intézmények
4.4. Egészség
4.5. Rendőrség
4.6. Menetrend
4.7. Posta
4.8. Helyi kiadványok
4.8.1. Decsi Kapu
4.8.2. Decsi Kapu Kisbíró
4.8.3. Laudate
4.8.4. Harangszó
5. Sárköz fejlesztő Kft menüpont
5.1. Ügyrendje
5.2. Javadalmazási szabályzat
5.3. Közzététel

11

6. melléklet23
a 19/2011. (VI.29.) rendelethez

A www.decs.hu honlapon megjelenő hirdetések díjai

Magánszemélyek részére:

420,-Ft/hó

Közületek, vállalkozások részére:

1.200,-Ft/hó

A fenti díjak az ÁFA-t tartalmazzák.

23

A 6. mellékletet a 25/2013. (XI.28.) önk. rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 2013. december 2-ától.

12

