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Előterjesztés
a képviselő-testület 2019. november 13-i ülésére

Tárgy: Javaslat  a  törökbálinti  újságban  a
független és hiteles tájékoztatásra

Tisztelt Képviselő-testület!

Mint azt tudják városunkban jelenleg a modern demokráciák egyik legfontosabb eszköze, a
független  köztájékoztatás  nem valósul  meg.  Törökbálint  újságát  vállalkozói  szerződésben
vállalt  feltételekkel  egy  magáncég  adja  ki.  A vállalkozó  vállalta,  hogy  a  kiadványt  az
Önkormányzat  által  számára  megküldött  anyagokból  állítja  össze  (szerkeszti).  Emiatt  a
Törökbálint Ma újság nem az önkormányzattól függetlenül szerkesztett közpénzből megjelenő
kiadvány. A kiadványban csak bizonyos képviselők anyagai jelentek/jelennek meg, abban az
összes  képviselő  számára  a  megjelenés  csak  elvben  volt  eddig  lehetséges.  Ráadásul  az
önkormányzati  választás  kampányidőszakában  kizárólag  egy  jelölőszervezethez  köthető
jelöltek voltak láthatók. 

2019.12.31-től megszűnik Városunk szerződése a Törökbálint Ma kiadójával. Feladatunknak
tartom  a  lakosság  hiteles  tájékoztatását,  ezért  javaslom  a  Törökbálint  Ma  újság
szerkesztésének,  kiadásának  önkormányzati  tulajdonba  vételét  a  jelenlegi  ötéves  ciklusra.
Továbbá kezdeményezem, hogy a képviselő-testület tagjai egyenlő mértékben jelenhessenek
meg benne. Véleményem szerint ezzel a módszerrel, a törökbálinti polgárok a lehető legtöbb
oldalát megismerhetik a történéseknek, az önkormányzati döntéseknek, teret adva a szabad
véleménynyilvánításnak is, amely az Alaptörvényből eredő alapelv.

Kérvényezem,  hogy  vizsgáljuk  felül  a  Törökbálint  Ma  weboldalának,  illetve  telefonos
alkalmazásának szerződéseit is.

Javaslatom szerint  a  Törökbálint  Ma nyomdai  munkálatait  továbbra is  egy megbízott  cég
végezné,  kiadója  viszont  Törökbálint  Város  önkormányzata,  vagy  az  önkormányzat
kizárólagos tulajdonában álló cég lenne.

Javaslom továbbá, hogy Elek Sándor polgármester Facebook oldalát ne az önkormányzat által
közpénzből fizetett megbízottak szerkesszék. A polgármester ezen megbízásokat saját erőből
finanszírozza.  A polgármester  oldalának  közpénzből  történő  politikai  imázsépítése  helyett
javaslom a valóban - közérdek miatt - indokolt Törökbálint Város Önkormányzata Facebook
oldal hivatalos önkormányzati hír- és kommunikációs csatornává tételét és üzemeltetését. Ezt
különösen fontosnak találom, mivel a nyomtatott sajtót és internetet is olvasó polgárok között,
kevés az átfedés.
 
Törökbálint  lakóinak  joguk  van  a  hiteles  tájékoztatáshoz,  ami  értük,  nekik  szól,  ezzel
szerintem mindannyian egyetértünk.

Kérem, szavazzák meg a javaslatomat!
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Határozati javaslat:

Törökbálint Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 
1.) Elfogadja a  Törökbálint  Ma kiadásának áthelyezését  önkormányzati  hatáskörbe,  és

biztosítja benne az összes képviselő egyenlő arányú megjelenését a 2020.01.01-től. 
2.) Meghatározza  Elek  Sándor  polgármester  Facebook  oldalának  közpénzből

finanszírozott üzemeltetése alól történő kivonását a 2020.01.01-től. 
3.) Megállapodik Törökbálint Város Önkormányzata Facebook oldal hivatalos városi hír-

és kommunikációs csatornává tételéről 2020.01.01-től.
4.) Megállapodik a Törökbálint Ma weboldalához,  applikációjához tartozó szerződések

felülvizsgálatáról.
5.) Felkéri a jegyzőt, hogy dolgozza ki a Törökbálint Ma nyomtatott kiadvány, honlap és

applikáció  önkormányzati  kiadásának,  a  hivatalos  önkormányzati  Facebook  oldal
működtetésének, a függetlenség biztosításának, és a képviselők egyenlő és arányos
megjelenésének megvalósítását.

Felelős: jegyző
Határidő: 2019. decemberi testületi ülés

A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.
Az előterjesztést összeállította: Ollero Marco 

Ollero Marco
      önkormányzati képviselő 

Törökbálint, 2019. november 7.  


