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HATÁROZATA 
 

 
Tárgy: Solymaronline.hu főszerkesztői pályázat 

 

 

Solymár Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy a mellékelt pályázati 

felhívással a solymaronline.hu internetes újság vezetőszerkesztő-újságíró álláshelyének betöltésére 

pályázatot hirdet. 

 

A pályázati felhívás a Solymári Hírmondó, a solymar.hu, a solymaronline.hu, és a polgármesteri 

hivatal facebook csoport felületein jelenik meg. 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A Képviselő-testület fenti határozatát rendes képviselő-testületi ülésen, 

nyilvános ülés keretében, a jelenlévő (10 fő) képviselők egyhangú,  

10 igen szavazatával hozta meg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Szente Kálmán 
polgármester 

Dr. Beregszászi Márk 
jegyző 

 

  



 

 

melléklet: 

 

Solymár Nagyközség Önkormányzata pályázatot hirdet solymaronline.hu internetes újság 

szerkesztésére. 

 

A Solymaronline.hu pártoktól, érdekcsoportoktól független, Solymár közéletével foglalkozó, az 

önkormányzat döntéseit közvetítő információs hírportál, amelyen naponta legalább 2 friss tartalom 

megjelenik, az aktuális és a solymári közönséget érintő információk tekintetében naprakész és 

folyamatosan frissül. 

 

Pályázati feltételek: 

- büntetlen előélet 

- szakirányú végzettség 

- az írott és az online sajtóban szerzett legalább 3 éves szerkesztői és újságírói gyakorlat 

- önkormányzati/helyi sajtó területén szerzett tudósító gyakorlat 
- főszerkesztői program kidolgozása – legalább 1 A4-es oldal terjedelemben / karakter 

megadása, szerkesztői tapasztalat bemutatása (akár pilot oldalon) 

- motivációs levél – „miért pont Solymár?” 

- számítástechnikai/szövegszerkesztési ismeretek  

 

Szükséges kompetenciák: 

- MS Office és Adobe Photoshop felhasználói szintű ismerete 

- kiváló helyesírás 

- rugalmasság 

- nagy teherbírás 

- kreativitás 

- jó kapcsolatteremtő készség 

 

Előny:  

- helyismeret 

- vlog szerkesztői tapasztalat 

- felsőfokú szakirányú végzettség (újságíró, magyar irodalom és nyelv szak) 

- ECDL vizsga. 

 

Tartalommal szembeni elvárások: 

- mottó: Hazudni nem szabad. (Deák Ferenc) 

- hírközlés: 

o helyi közügyek, önkormányzati döntések 

o folyamatban lévő és tervezett helyi beruházások, a település érintő más (pl.: állami) 

beruházások 

- információ: 

o Polgármesteri Hivatal, Járási Kirendeltség működése, ügyintézés rendje 

o solymári közszolgáltatások (pl. orvosi rendelők nyitva tartása, ügyeletek 

telefonszáma, rendőrségi, tűzoltósági és mentős információk) 

o egyéb szolgáltatások (pl. közüzemi díjak, helyi autóbusz, BKK, Volán, MÁV 

menetrend) 

o a solymári intézmények által közölni kívántak (pl. iskolai/óvodai események, 

művelődési ház rendezvényei) 

o a településen működő nemzetiségi és civil szervezetek valamint településen működő 

történelmi egyházak eseményei 

- beszámoló: 

o önkormányzat és nemzetiségi önkormányzat hivatalos rendezvényei 

o fontosabb helyi társadalmi és kulturális események, jelentősebb rendezvények 

o az egyes településrészeket érintő főbb problémák, aktualitások ismertetése 



 

- A fenti kötelezettségek teljesítése mellett közölhetők közérdeklődésre számító 

(ismereterjesztő, kulturális, helytörténeti, életmód stb.) cikkek, hírek településünkről vagy 

környékéről. Amennyiben személyt vagy szervezetet érintő kritika/minősítés történik, az 

érintett személy vagy szervezet képviselőjének reagálási lehetőséget kell biztosítani. 

  

 

Vezetőszerkesztő-újságíró személye: 

A felület szerkesztője önállóan tevékenykedik. A tartalmi kötelezettségek tiszteletben 

tartásával saját maga határozza meg a megjelenő írások témáját, stílusát, műfaját, sorrendjét, 

terjedelmét, az online felület rovatrendjét. Tilos a szerkesztőt a cenzúra bármely formájára kötelezni. 

A más forrásokból átvett anyagok esetén a felelős szerkesztő felel azok szerzői jogi rendezettségéért.  

A vezetőszerkesztő biztosítja az újságírók, fotóriporterek, cikkek szerzőinek alkotói szabadságát. Más 

forrásból származó anyagot csak pontos forrásmegjelöléssel közölhet. 

A vezetőszerkesztő szabadon dönthet arról, hogy milyen szerkesztői segítséget (szerkesztő, újságíró, 

fotoriporter) vesz igénybe, de ennek költségvonzatait felelős szerkesztői díjában vállalja. 

A vezetőszerkesztő teljes felelősséggel tartozik a felületen megjelent írásokért és képi anyagokért. 

 

Jogi, erkölcsi, etikai kötelezettség: 

- az Alaptörvény és a sajtóra vonatkozó hatályos jogszabályok alapján történő működés 

- történések, jelenségek sokoldalú bemutatása 

- objektivitásra, pártatlanságra, tárgyilagosságra, törekvés 

- tilos gyűlöletkeltő, közerkölcsbe ütköző és kirekesztő tartalmak közlése 

- az írások, fotók és videó anyagok nem sérthetik az emberi jogokat, a személyiséghez fűződő 

jogokat, és azok nem lehetnek alkalmasak személyek, nemek, népek, nemzetek, etnikai, nyelvi 

vagy vallási csoportok elleni gyűlölet keltésére 

 

Pályázat benyújtása, határidők: 

- Az önkormányzat a főszerkesztői megbízást határozatlan időtartamra, 3 hónapos felmondási 

idővel írja ki.  

- A pályázatot az info@solymar.hu és titkarsag@solymar.hu címre 2018. január 31. napjáig 

kell megküldeni e-mail-en, pdf-formátumban, a végzettségeket igazoló dokumentumokat 

beszkennelve mellékelve, benyújtott pályázat tartalmazza a fizetési igényt, valamint az 

számlázási feltételeket. 
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