A VÖRÖSVÁRI HÍREK C. VÁROSI HÍRPORTÁL
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

1.

ÁLTALÁNOS RÉSZ
Bevezetés
Mivel napjainkban az információáramlás sebessége egyre gyorsul, s egyre nagyobb az
igény az önkormányzattal szemben is a folyamatos, napi szintű, rövid szövegekkel,
sok képpel, esetleg video-felvétellel történő azonnali tájékoztatásra, Pilisvörösvár
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 69/2017. (III. 30.) Kt. sz.
határozatával úgy döntött, hogy egy önkormányzati online újságot alapít
vorosvarihirek.hu címmel, a Polgármesteri Hivatal kiadásában.
A Vörösvári Hírek c. városi hírportál (vorosvarihirek.hu), és a hozzá tartozó Facebookoldal (facebook.com/vorosvarihirek) többhónapos előkészítő munka után, 2017. július
11-én kezdte meg működését.
Jelen SZMSZ célja az, hogy rögzítse a vorosvarihirek.hu városi hírportál alapadatait,
küldetését, célját, tartalmi és formai követelményeit, a médium szervezeti felépítését,
az egyes szervezeti szintekhez tartozó felelősségi köröket, a médium működéséről és
költségvetéséről szóló tudnivalókat.

1.

A városi hírportál alapadatai
neve:
elérési helye:
megjelenésének ideje:
alapító szerve és tulajdonosa:
kiadója és üzemeltetője:
kiadásáért felelős személy:
hírszerkesztő:

1.2.

A városi hírportál célja

Vörösvári Hírek
www.vorosvarihirek.hu
2017. július 11-től folyamatos
Pilisvörösvár Város Önkormányzata
Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal
Pilisvörösvár város mindenkori jegyzője, mint
természetes személy
A Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal sajtóreferense

•

•

•

•

Napjainkban az információáramlás sebessége egyre gyorsul, egyre nagyobb az
igény az önkormányzattal szemben is a folyamatos, napi szintű tájékoztatásra.
A városi hírportál megalapításával célunk az, hogy a korunk technikai és
kommunikációs színvonalával való lépéstartás jegyében a városi honlaphoz
képest egy szélesebb körű, színesebb és dinamikusabb önkormányzati
tájékoztatást valósítsunk meg, rövid, tömör, lényegre törő szövegekkel, sok
képpel, esetleg video-felvétellel.
Célunk az, hogy naponta első kézből származó, friss hírekkel, információkkal
lássuk el városunk polgárait. Olyan hírekkel, amelyek közérdekűek, kötődnek
Pilisvörösvár Város Önkormányzatához, az általa alapított intézmények
életéhez, az önkormányzat által támogatott helyi civil szervezetek munkájához.
A közérdekű információk mellett közöljük városi életünk egyéb híreit is,
többek között a kultúra, a művészet, a sport és szabadidő, az oktatás-nevelés, a
nemzetiségi élet és a közösségi ünnepeink témaköreiben.
A híreknek minden esetben közérdekűnek, az önkormányzat életéhez
kötődőknek kell lenniük, a magánhirdetések megjelentetése nem célja a
portálnak.

3.

Szerzői jogok
www.vorosvarihirek.hu oldalon közölt minden tartalom Pilisvörösvár Város
Önkormányzatának tulajdonát képezi. A honlap teljes tartalma szerzői
jogvédelem alatt áll. Az önkormányzat fenntart magának a honlap bármely
részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és
terjesztésével kapcsolatos jogot. Az önkormányzat előzetes írásos hozzájárulása
nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy
videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és
értékesítése. Tilos továbbá az önkormányzat előzetes írásbeli engedélye nélkül a
honlap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz
újraközvetíteni, még változatlan formában is. A jogosulatlan felhasználás
büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.

2. A VÁROSI HÍRPORTÁL MŰKÖDÉSE
2.1.

A városi hírportál működtetése
•

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete gondoskodik az
időszaki lap működéséhez szükséges anyagi, technikai, személyi feltételek
biztosításáról

2.2.
•

A városi hírportál költségvetése
A városi hírportál működéséhez szükséges kiadások fedezetét az önkormányzat
a mindenkori éves költségvetési rendeletében biztosítja.

3. A VÁROSI HÍRPORTÁL SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE
3.1.

A tulajdonos

• A laptulajdonos Pilisvörösvár Város Önkormányzata, aki meghatározza a városi
hírportál célját, jellegét, irányvonalát, és folyamatosan ellenőrzi azt.
• A laptulajdonos önkormányzat vagyoni felelősséggel tartozik a városi hírportál
működéséért. A hírportál fenntartásához, működtetéséhez szükséges pénzösszeget a
képviselő-testület éves költségvetésében irányozza elő.
3.2.

A kiadó

• A kiadó a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal.
• A kiadó biztosítja a kiadáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételeket, ellátja a
városi online lap pénzügyi, számviteli, ellenőrzési feladatait.
• A kiadásáért felelős személy Pilisvörösvár város mindenkori jegyzője, mint
természetes személy, aki a városi hírportál működéséért, kiadásáért, technikai
megvalósításáért egyszemélyi felelős.
3.3.

A hírszerkesztő

• A városi hírportál hírszerkesztője a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal
sajtóreferense.
• A hírszerkesztő feladatai:
a) az önkormányzati döntések, a városüzemeltetés, az önkormányzati
beruházások folyamatos figyelemmel kísérése, az azokról szóló hírek
megfogalmazása és a közzététele,
b) az önkormányzat által alapított intézmények, ill. az önkormányzat által
támogatott helyi civil szervezetek munkájának folyamatos figyelemmel
kísérése, a velük kapcsolatos hírek megfogalmazása és közzététele.
c) a városi események, programok állandó figyelemmel kísérése a kultúra, a
művészet, a sport és szabadidő, az oktatás-nevelés, a nemzetiségi élet és a
közösségi ünnepeink témaköreiben, az eseményekről, programokról szóló
hírek megfogalmazása és közzététele.
• A hírszerkesztő felelőssége:
a hírszerkesztő felel azért, hogy a hírportál tartalma ne ütközzön a sajtótörvény
és egyéb jogszabályok előírásaiba, és ne legyen ellentétben a laptulajdonos
céljaival és érdekeivel.

4. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1) A Vörösvári Hírek c. városi hírportál Szervezeti és Működési Szabályzatának
esetleges aktualizálásáról, tartalmának megismertetéséről a kiadásért felelős személy
gondoskodik.
2) Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot Pilisvörösvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 131/2017. (VIII. 03.) Kt. sz. határozatával fogadta el.
3) Jelen szabályzat az elfogadása napján lép hatályba.

Pilisvörösvár, 2017. augusztus 7.

…………………………………

…………………………………

Gromon István polgármester

Dr. Krupp Zsuzsanna jegyző

a fenntartó képviseletében

a kiadó képviseletében

