
 
 

Nagykálló Város Önkormányzat 
8/2006. (II.15.) Önk. 

r e n d e l e t e  
 

Nagykálló Város Önkormányzata időszaki lapjának és hivatalos honlapjának 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról1 

(egységes szerkezetben a 10/2006.(III.01.) Önk. rendelettel, a 17/2006.((IV.27.) Önk. rendelettel, 
12/2007.(III.29.) Önk. rendelettel,  56/2008. (XI.28.) Önk. rendelettel) 

 
Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testülete a többszörösen módosított és kiegészített, sajtóról 
szóló 1986. évi II. törvény és ennek végrehajtásáról szóló 12/1986. (IV.22.) MT. rendelet, valamint a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény 16. §.-ban biztosított jogkörében eljárva az időszaki lap és 
hivatalos honlap2  alapítására, működésére vonatkozóan az alábbi rendeletet alkotja: 
 

I. fejezet 

Általános rendelkezések 

 

1. §. 
 
A Képviselő-testület a városban történő cselekményekről – a lakosság megfelelő, hiteles, pontos és 
rendszeres tájékoztatásának biztosítása érdekében – az általa alapított városi időszaki lap és hivatalos 
honlap3működtetéséről folyamatosan gondoskodik, ellenőrzi tevékenységét és vagyoni felelősséggel 
tartozik a működéséért4. 
 

2. §. 
 
A városi időszaki lap 
 
Neve: Nagykállói Hírmondó  
Székhelye: Nagykálló, Somogyi B. út 5-7. 
Alapító szerve: Nagykálló Város Önkormányzata 
Alapítás éve: 1992. 
Felelős Kiadó: Polgármesteri Hivatal 4320 Nagykálló, Somogyi B. út 5-7. sz. 
Felelős szerkesztő: a 4.§.-ban szabályozott megbízási szerződés alanya 5 
Kiadás időpontja: minden hónapban  
A kiadás tervezett példányszáma: 38006 

A lap terjedelme: 8 oldal + reklám  
Hivatalos elektronikus megjelenési helye:  www.nagykallo.hu 16  
 

3. §. 
 

(1.) Az időszaki lap célja: 



A lakosság széles köre részére nyújtson hiteles, pontos és rendszeres tájékoztatást Nagykálló 
Város Önkormányzatának tevékenységéről, a város társadalmi, gazdasági, tudományos, 
kulturális és sport életéről, valamint a várost érintő, más településeken történő jelentős 
eseményekről. 
Segítse elő a társadalmi jelenségek közötti összefüggések megértését és mozgósítson a 
társadalmi cselekvésre. 

 
(2.) Az időszaki lap jellege: ingyenes városi közéleti havi lap. 

 
(3.) Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testület gondoskodik az időszaki lap 

működéséhez szükséges anyagi, technikai, személyi feltételek biztosításáról, amelynek 
fedezetét az éves költségvetésben határozza meg. 

 
 
 

II. fejezet 

Az időszaki lap személyi feltételei 

4. §. 
 

 
(1.) Az időszaki lap felelős szerkesztőjét a Képviselő-testület – pályázati eljárás útján, határozatlan 

időre bízza meg, a megbízási szerződés kétévenkénti felülvizsgálatának elrendelésével. - A 
megbízási szerződés felülvizsgálatának kezdő időpontja 2006. december 31. A megbízás 
teljesítésével összefüggő egyéb jogokat a polgármester gyakorolja. A képviselő-testület erre 
irányuló döntése esetén pályázati eljárás mellőzésével határozott időre is köthető megbízási 
szerződés. 

 
(2.) Az időszaki lap pénzügyi, számviteli, ellenőrzési feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el. 

 
(3.) A szervezett reklámtevékenység és a terjesztés szervezője a felelős szerkesztő. 

 
(4.) A felelős szerkesztő feladatai: 

a.) a törvényesség betartása; 
b.) az időszaki lap színvonalas szerkesztése; 
c.) a költségvetéssel való takarékos gazdálkodás; 
d.) tudósítás a város aktuális eseményeiről, a városban történtekről; 
e.) 7 
f.) éves beszámoló készítése – az Oktatási és Kulturális Bizottság8 véleményének 

figyelembe vételével – a felelős kiadó részére minden év március hó 31. napjáig. 
 

Szerkesztőbizottság9 

5. §. 

 
(1) 10A városi időszaki lap szerkesztése érdekében az Oktatási és Kulturális Bizottság ( továbbiakban: 

Bizottság) szerkesztőbizottsági feladatokat lát el – a Képviselő-testület és Hivatala szervezeti és 



Működési szabályzatáról szóló 39/2006. (X.12.) Önk. rendelet 3. számú mellékletének, az Oktatási és 
Kulturális Bizottság hatáskörét megállapító részében foglaltak figyelembe vétele mellett – az 
időszaki lap működését meghatározó „ Ügyviteli rend” alapján. 

 
(2) 11A Bizottság tevékenységéhez szükséges adminisztratív segítséget Nagykálló Város Jegyzője 

biztosítja." 
 

III. fejezet 

Tartalmi, formai követelmények 

6. §. 
 

(1.) A megjelentetni kívánt cikkeket minden hónap 10. napjáig kell leadni az időszaki lap 
Szerkesztőségébe. 

 
(2.) Az időszaki lapban közlésre felkínált cikkek, írások megjelentetése, a szerzőnek módosításra, 

kiegészítésre történő visszaadása vagy elutasítása a felelős szerkesztő kizárólagos joga és 
felelőssége. 

 
(3.) A lap tevékenységi körébe hirdetési szolgáltatás is tartozik, mely térítésmentesen és térítés 

ellenében vehető igénybe. Térítésmentes hirdetés: lakossági apróhirdetés, közérdekű 
közlemények, önkormányzati tájékoztatás, gyászjelentés, köszönetnyilvánítás. 

 
(4.) A térítés ellenében történő reklámok, hirdetések megjelentetése érdekében a lap terjedelme 

nincs korlátozva. 
 

(5.) A hirdetések, reklámok díjtételeit és a költségek kiegyenlítésének módját a lap Ügyviteli 
rendjében kell meghatározni. 

 
IV. fejezet 

Tartalmi, formai követelmények 

7. §. 
 

(1.) Az időszaki lap kiadásában felelős személyek feladatainak meghatározása: 
a.) törvényesség betartása: felelős kiadó, felelős szerkesztő 
b.) lappal kapcsolatos feladatok teljesítése:     felelős szerkesztő 
c.) helyesbítés, helyreigazítás: felelős szerkesztő 
d.) gazdasági ügyek: felelős kiadó 
 

(2.) Az időszaki lap terjesztésének köre: 
a.) Nagykálló Város közigazgatási területén található minden lakóház; 
b.) Nagykálló Város Önkormányzata fenntartásában és tulajdonában lévő 

közintézmények; 
c.) a településen telephellyel rendelkező vállalkozók; 

 
 



V. fejezet12 
 

A város hivatalos honlapja 
 

8.§ 
 
(1)  Neve: Nagykálló Város Hivatalos Honlapja 

Internetes elérhetősége ( a weboldal címe): www.nagykallo.hu 
Alapító szerve: Nagykálló Város Önkormányzata 
Alapítás éve: 2004. 
 

(2) A hivatalos honlap célja: 
Az interneten keresztül informatikai úton a lakosság széle körének nyújtson hiteles, pontos, gyors  
tájékoztatást az önkormányzat tevékenységéről, a város társadalmi, gazdasági, tudományos, kulturális 
és sport életéről, valamint a várost érintő, más településeken történő jelentős eseményekről. 
 
(3) A honlap tartalmazza – különösen – a város bemutatását, történelmének fontos adatait, közérdekű 
információkat, a képviselő-testület tagjainak, tisztségviselőinek névsorát, az önkormányzat 
intézményeinek felsorolását, az önkormányzat közigazgatási területén hatályban lévő rendeleteket, a 
Polgármesteri Hivatalnál benyújtható nyomtatványokat, a város nevezetességeinek bemutatását, illetve 
a város megközelíthetőségét. 
 
(4) A honlap frissítéséről, fejlesztéséről az időszaki lap mindenkori felelős szerkesztője gondoskodik a 
Bizottság közreműködésével. 
 
 
 
 

VI. fejezet13 

Záró rendelkezések 

9. §.14 
 

(1.) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a többszörösen módosított 1986. évi II. 
törvény és a végrehajtásról szóló 12/1986. (IV.22.) Mt. rendelet szabályai az irányadóak  

Jelen rendeletben nem szabályozott, az időszaki lap működését meghatározó „Ügyviteli 
rendet” a felelős kiadó – a felelős szerkesztő véleményének kikérésével – állapítja meg. 

 
(2.) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

 
(3) 15Szabálysértést követ el és 30000 Ft.-ig terjedő pénzbírsággal sújtandó az, aki az aki az időszaki 

lap, illetve honlap nevének , elérhetőségének Nagykálló városra utaló részét megtévesztően 
használja, különösen akkor, ha a használat a városra, a város tisztségviselőire, intézményeire 
vonatkozóan méltatlan, hamis, hamisított, vagy megtévesztésre alkalmas adatokat, tényeket 
tartalmaz, vagy a fentiek tekintetében valós tényeket, adatokat hamis színben tüntet fel.  

 
 



Nagykálló, 2006. február 15. 
 
                      Sitku Károly jegyző 
              megbízásából: 
 
 
 
                   Juhász Zoltán                 Hudákné dr. Kirilla Szilvia 
                   polgármester              aljegyző 
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1 Módosította a 12/2007. (III.29.) Önk. rendelet, hatályos 2007.05.01. 
2 Módosította a 12/2007. (III.29.) Önk. rendelet, hatályos 2007.05.01. 
3 Módosította a 12/2007. (III.29.) Önk. rendelet, hatályos 2007.05.01. 
4 Módosította a 12/2007. (III.29.) Önk. rendelet, hatályos 2007.05.01. 
5 Módosította a 12/2007. (III.29.) Önk. rendelet, hatályos 2007.04.01. 
6 Módosította a 17/2006. (IV.27.) Önk. rendelet, hatályos 2006.04.26. 
7 Hatályon kívül helyezte a 12/2007. (III.29.) Önk. rendelet, hatálytalan 2007. 04..01. 
8 Módosította a 12/2007. (III.29.) Önk. rendelet, hatályos 2007.04.01. 
9 Módosította a 10/2006. (III.01.) Önk. rendelet, hatályos 2006. 03.01. 
10 Módosította a 12/2007. (III.29.) Önk. rendelet, hatályos 2007.04.01. 
11 Számozását megváltoztatta a 12/2007. (III.29.) Önk. rendelet, hatályos 2007.04.01. 
12 Beiktatta a 12/2007. (III.29.) Önk. rendelet, hatályos 2007.05.01. 
13 Számozását megváltoztatta a 12/2007. (III.29.) Önk. rendelet, hatályos 2007.05.01. 
14 Számozását megváltoztatta a 12/2007. (III.29.) Önk. rendelet, hatályos 2007.05.01. 
15 Beiktatta a 12/2007. (III.29.) Önk. rendelet, hatályos 2007.04.01. 
16 Módosította az 56/2008. (XI.28.) Önk. rendelet. Hatályba lépésének ideje a kihirdetése napja (2008.XI.28.) 
 


