1. sz. melléklet

Előterjesztés - tervezet
a képviselő-testület 2020. február 11-i ülésére
Tárgy: Javaslat a Soroksári Hírlap szerkezetének, tartalmi elemeinek meghatározására

Tisztelt Képviselő-testület!
Mint, ahogyan azt minden képviselő tudja, a modern demokráciák egyik legfontosabb eszköze
a független, hiteles köztájékoztatás. Álláspontom szerint, -és ezt a kerület lakosságának nagy
része is alá tudja támasztani-, ez a kritérium Soroksáron nem teljes mértékben valósul meg.
Általánosságban elmondható, hogy az önkormányzatok által kiadott lapok közpénzből
készülnek, ezért bár a helyhatóság a lap tulajdonosa, ezek a sajtótermékek közszolgálati
funkciót töltenek be. Mint ilyen, fokozottan érvényes rájuk a kiegyensúlyozott, pártatlan,
objektív, arányos tájékoztatás kritériuma. Az önkormányzati lap nem lehet a hivatal vezetőinek
és pláne nem egyes pártok szócsöve, privát kiadványa!
A Soroksári Önkormányzat lapja a Soroksári Hírlap. A december 3-án 7:5 arányban elfogadott
SZMSZ 5.§ (1) alapján a hírlapra vonatkozó alapítói jogokat Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzata, míg a kiadói jogokat a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári
Polgármesteri Hivatal gyakorolja.
Ugyanakkor, vállalkozói szerződésben vállalt feltételekkel egy nyíregyházi magáncég
(melynek esetleges politikai kötődésével az előterjesztésben nem kívánok foglalkozni)
szerkeszti és a Polgármesteri Hivatal egy másik szerződés keretében gondoskodik a nyomdai
előállításról, illetve a Hivatal dolgozói által történő terjesztésről. A kb. 8 000 példányban
megjelenő Hírlap véleményem szerint egy drágán előállított (éves szinten több mint 20 millió),
nem függetlenül szerkesztett, közpénzből megjelenő kiadvány.
A nem reprezentatív lakossági véleményeket is figyelembe véve a lap sem kivitelében, sem
szerkezetében, sem tartalmában nem szolgálja ki a lakosság igényét. S, bár kimondottan nem
nyilvánvalóan, de „politikai” kontrol alatt áll az újság.
Kivitelében,- hozzáértők szerint is-, egy elavult technikával nyomott, vágatlan, széteső lapról
beszélhetünk. Szerkezetében a hangsúlyok nem a lakossági igényeket tükrözik. Tartalmilag
nem eléggé tájékoztató, nem megfelelően kiegyensúlyozott és a képviselői munkáról, a
lakosság számára fontos tudnivalókról nem eléggé hangsúlyozottan informáló a jelenlegi
állapotában.
2019.12.31-től megszűnt a Soroksári Hírlapot szerkesztő céggel az Önkormányzat szerződése.
Az új-régi szerkesztői feladatokat ellátó céggel az új szerződést most köti meg a felelős kiadó.
Tehát itt az idő, hogy tegyünk a jövőben hiteles, kiegyensúlyozott lakossági tájékoztatásért!
Kezdeményezem,
• hogy a lap nyomdai kivitelét egy formailag jobban a mai követelményekhez igazodó
módon oldják meg (pl. – vágás, élragasztás, esetleg A/4 formátum)
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a Képviselő-testület üléseiről objektív, részletesebb, az eltérő álláspontokat, szavazati
arányokat is tükröző, hiteles összefoglaló jelenjen meg. (Az is kívánatos volna, ha egyegy jelentősebb döntést követően, pl. költségvetési rendelet, alpolgármester-választás,
nagyobb horderejű beruházásokról szóló határozatok, minden frakcióvezető röviden
kifejthetné a frakciója álláspontját az adott témáról.)
a polgármester és alpolgármesterek „megjelenésén” túl a képviselő-testület tagjai
egyenlő mértékben, rendszeresen szerepelhessenek a lapban (legalább 3 havonta fél-fél
oldalas riport, vagy önálló vélemény/tájékoztató cikk, képviselői beszámoló az
elvégzett munkáról, a körzetet érintő problémákról, azok kiküszöbölése érdekében tett
lépésekről, stb.)
a lakossági tájékoztató anyagok (adóügyek, támogatások iránti kérelmek lehetősége,
közmeghallgatás, lakossági fórumok időpontja, stb.) rövid formában több alkalommal
jelenjenek meg a lapban
a szerkesztői feladatot ellátó cég készítsen és vállaljon egy KT által elfogadott „Etikai
kódexet” a hiteles, kiegyensúlyozott tájékoztatás érdekében
legyen létrehozva a kerületi elismert vagy elismerésre méltó közéleti emberek,
notabilitások, civil szervezetek, helyi véleményvezérek bevonásával egy önkéntesen
működő „sajtótanács”, amely a lakosság szemszögéből negyedévente értékeli a lap
„hasznosságát”, pártatlanságát, elfogulatlanságát, a kiegyensúlyozott és sokoldalú
tájékoztatás követelményeinek teljesülését, illetve segíti a szakmai színvonal
folyamatos javítását.

Véleményem szerint ezzel a módszerrel, a soroksári polgárok a lehető legtöbb oldalát
megismerhetik a történéseknek, az önkormányzati döntéseknek, teret adva a szabad
véleménynyilvánításnak is, amely az Alaptörvényből eredő alapelv. Soroksár lakóinak joguk
van a hiteles tájékoztatáshoz, ami értük, nekik szól, ezzel szerintem mindannyian egyetértünk.
Határozati javaslat:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1.) Elfogadja az előterjesztésben felsorolt „kezdeményezéseket”
2.) A kiadó biztosítja a kerület nyomtatott sajtójában, a Soroksári Hírlapban a
kiegyensúlyozott, pártatlan, objektív tájékoztatást, valamint az összes képviselő egyenlő
arányú megjelenését.
3.) Felkéri a jegyzőt, hogy dolgozza ki a Soroksári Hírlap nyomtatott kiadvány és az
önkormányzati hivatalos honlapjának fentiekkel összefüggő követelményrendszerét.
Felelős: jegyző
Határidő: 2020. áprilisi testületi ülés
A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.

