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1. melléklet a 4/2000. (IV.25.) önkormányzati rendelethez1 

 

Pomázi Polgár kiadásának szabályozása 

 

 

1. Pomáz Város Önkormányzat által alapított Pomázi Polgár helyi lap célja, hogy a lakosság 

széles köre részére nyújtson hiteles, pontos és rendszeres tájékoztatást Pomáz Város 

Önkormányzatának és intézményeinek tevékenységéről, a város társadalmi, gazdasági, 

kulturális és sport életéről, valamint a települést érintő más településeken történő jelentős 

eseményekről. 

2. A lapot a Pomázi Polgármesteri Hivatal adja ki. 

3. A helyi lap ingyenesen kerül terjesztésre Pomáz város háztartásaiba. 

4. Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete gondoskodik a lap működéséhez 

szükséges anyagi, technikai, személyi feltételek biztosításáról, amelynek fedezetét az éves 

költségvetési rendeletében határozza meg. 

5. A Pomázi Polgár évente legalább 12 alkalommal, legalább 6000 példányban, A/4–es 

formátumban kerül kiadásra. A lap terjedelme alkalmanként 16-24 oldal tűzve, borítója 4 oldal 

színes műnyomó, a belső ívek fehér ofszet papíron.  

6. A lap számait Pomáz Város Önkormányzatának honlapján is elérhetővé kell tenni. 

7. A helyi lapban az alábbiak jelentethetők meg: 

a)  önkormányzati tájékoztató önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati munkáról, 

önkormányzati döntésekről, rendezvényekről, felhívások, hirdetmények; 

b) helyi önkormányzati intézmények, köznevelési intézmények, közszolgáltatók hírei, 

közérdekű tájékoztatói, közleményei, felhívásai, hirdetményei; 

c) helyi közérdeklődésre számító információról szóló írás; 

d) helyi sportéletről, helyi hitéletről, a civil szervezetek tevékenységéről szóló 

beszámoló, tájékoztató; 

e) hirdetések legfeljebb 8 oldal terjedelemben 

8. A helyi lap felelős főszerkesztőjét (továbbiakban: főszerkesztő) a Képviselő-testület pályázat 

útján választja ki.  

9. A főszerkesztő tartós akadályoztatása, vagy a poszt átmeneti betöltetlensége esetén a 

polgármester jogosult a főszerkesztői feladatokat ideiglenesen ellátó személyt megbízni. 

10. A főszerkesztő feladata, hogy gondoskodjon a helyi lap összeállításáról, a nyomda felé történő 

továbbításáról, nyomtatás jóváhagyásáról, az elkészült lap továbbításáról a terjesztő felé. 

11. A főszerkesztő felel a helyi lap kulturált, tetszetős megjelentéséért, és jogosult kéziratok 

megjelentetéséről, valamint elutasításáról dönteni. 

12. A főszerkesztő köteles gondoskodni a kiegyensúlyozott tájékoztatásról, vita esetén biztosítania 

kell az azonos terjedelmű megszólalási lehetőséget a felek számára. 

13. A lapban történő megjelentetésre szánt kézirat a főszerkesztőnek a lapban megjelentett módon 

adható le. 

14. A főszerkesztő, a beérkezett kéziratokkal kapcsolatban elvégzi a nyelvi lektorálási feladatokat 

és szükség esetén dönt a terjedelmi korlátok érvényesítéséről. Az érdemi lektori változtatások 

elfogadásáról a szerző dönt. A javaslatok elutasítása esetén a főszerkesztő élhet a kézirat 

visszautasításának jogával. 

15. A kézirat megjelentetésekor a kézirat írójának nevét fel kell tüntetni. 

16. Kézirat visszautasítható és helyi lapban nem jelentethető meg – fizetett hirdetésként sem – 

olyan írás, amely közérdeklődésre nem tarthat számot, öncélú vagy sértő, durva.  

17. A főszerkesztő a nyomdai leadás előtt 4 nappal bemutatja a lap tervezetét a polgármester által 

kijelölt személy részére. Annak jóváhagyását követően a Pomázi Polgármesteri Hivatal 

jegyzője, mint felelős kiadó dönt a tartalmi-formai megjelentethetőségről. 

 
1 Megállapította: Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testülete 19/2022. (X.28.) önkormányzati rendeletének 1.§-a. 

Hatályos: 2022.X.29-től. 
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18. A hirdetések megjelentetési módját, azok hirdetési tarifák szerinti pénzügyi feltételeit hirdetési 

szerződésben kell rögzíteni. 

19. A hirdetés díját a szerződés alapján, előre, egy összegben, a kiállított számla alapján kell 

megfizetni. 

20. A helyi lapban térítésmentesen jeleníthetők meg az 7.pont a) – d) pontban felsoroltak. 

21. Pomázi lakosok és pomázi székhellyel, telephellyel rendelkező vállalkozások 3 havi 

folyamatos hirdetésre kötött szerződés esetén a hirdetés díjából 10%-os kedvezményre 

jogosultak. 

 

22.  A hely lap hirdetési tarifái* 

 

 

Új hirdetési tarifák 
 

 

 

Méret Szürkeárnyalato

s (nettó) 

Szürkeárnyalatos 

(bruttó) 

Színes 

(nettó) 

Színes 

(bruttó) 
1/32 1.969 2.500 2.362 3.000 

1/16 3.937 5.000 5.512 7.000 

1/8 7.874 10.000 9.449 12.000 

1/4 15.748 20.000 19.685 25.000 

1/2 31.496 40.000 39.370 50.000 

1/1 62.992 80.000 78.740 100.000 

 

A hátsó borító esetén 25% felár, azaz bruttó 125.000 Forint. 

 

 

 


