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Tisztelt Képviselő-testület! 

Őrbottyán Város Képviselőtestülete 2014 végén jelezte igényét a helyi tájékoztatás megújítására, 
különös tekintettel a havi megjelenésű Hírmondóra valamint a település honlapjára 
(www.orbottyan.hu). A testület meghatározta a változtatás főbb szempontjait és irányát, a technikai és 
tartalmi feladatok koordinálásával a tanácsnokot bízta meg. 

Körültekintő előkészítést követően a testület úgy határozott, hogy a pályázók közül az Arteries Studio-t 
bízza meg a Honlappal és a Hírmondóval kapcsolatos arculati, technikai és részben tartalmi elvárások 
megvalósításával. A választás indokai között kiemelkedően fontos volt a kiváló referencia, valamint 
az, hogy ezúttal helyi vállalkozással sikerült az együttműködést szerződésbe foglalni. (67/2015. (III. 
25.)  

Hírmondó 

Az első megújított szám 2015. májusban jelent meg, ezt követően kiszámítható időpontokban került 
sor a terjesztésre, havonta 3000 példányban. A lap szerkezetét, tördelését, nyomdai kivitelezését 
tekintve áttekinthető, könnyen olvasható formában kínálja az információkat az olvasók számára. Az 
eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a lakosság jól fogadta és igényli a Hírmondót. Igazolható, hogy 
jóllehet havi kiadványról van szó, a tartalom minden estben jól követi az eseményeket, a lakosságot 
érintő aktuálisan fontos tudnivalókat. Erényének tartható, hogy a hivatalos lap nélkülöz minden 
hivatalosságot. Az aktuális számok számos közreműködő segítségével, kollektív szerkesztésben 
készülnek. E helyütt is köszönet illeti mindazokat a hivatali munkatársakat, intézményi dolgozókat, 
szervezetek tagjait, akik fontosnak érzik az igényes tájékoztatást és ehhez javaslataikkal, írásaikkal 
rendszeresen hozzájárultak. A Studio munkatársaival kiváló a kapcsolat, készségesen, kreatívan és 
felelősséggel végzik munkájukat. Tartalmi és technikai okok miatt a Hírmondót 2016. januárban nem 
tudtuk megjelentetni. A következő, februári számot ezért nagyobb oldalszámban juttatjuk el a 
lakosoknak.  

Az együttműködésben részt vevők köre a jövőben bővítendő, valamint további finomításra szorul a 
feladatok és a feladatokhoz kötődő időrend személyre szabott meghatározása. A szükséges 
intézkedéseket személyes konzultáció formájában megkezdtem, amelyeket hamarosan írásban is 
rögzítünk valamennyi érintett számára. A Hírmondó a megjelenést követően felkerül a Honlapra is, 
ahol valamennyi eddigi szám is megtalálható. 

Honlap 

Értelemszerűen a honlapot érintette a legszembetűnőbb átalakítás. A munka során ügyeltünk arra, 
hogy ez ne okozzon indokolatlan nehézséget a felhasználók számára, de feleljen meg a gyorsan 
változó – főleg technikai – lehetőségeknek, könnyen és gyorsan fejleszthető legyen. A honlap – bár 
kötelezően nagy mennyiségű információt tartalmaz -, könnyen kezelhető, logikusan strukturált, 
mindenben eleget tesz a közigazgatási honlapokkal szemben támasztott törvényi követelményeknek. 

Sejthető volt, hogy a megnövekedett információ okán a tartalomszolgáltatás, a friss információk 
feltöltése, általában a honlap karbantartása nem lehet a hivatal munkatársainak kizárólagos 
kötelessége, felelőssége. Nem tagadható, hogy a frissítéssel jelentős a lemaradásunk, de a 
közigazgatási változások is gyakoriak voltak, amelyek maradéktalan átvezetésére nem került sor. 
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A probléma megoldására nélkülözhetetlenné vált egy önálló webmester megbízása. Ezzel a feladattal 
egy nagy informatikai és igazgatási gyakorlattal rendelkező helyi lakost, Berze Lajost bíztuk meg. Az 
előzetes szakmai egyeztetésekre az Arteries Studio munkatársával sor került, folyamatosan bővül az 
a lista, amely a lemaradás mielőbbi ledolgozását célozza. Kérem képviselőtársaimat, hogy 
javaslataikat, észrevételeiket folyamatosan juttassák el nekem, minden felhasználói tapasztalat fontos. 

 

Kérem tájékoztatásom elfogadását. 

 

 

Őrbottyán, 2016. január 20. 

 

Dékány András 
tanácsnok 

 
 

HATÁROZAT 
 

A képvisel ő-testület 9 igen, 0 ellen szavazattal, 0 tartózkodá s mellett az alábbi határozatot 
hozta: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 30/2015. (I. 27.) számú határozata 
Őrbottyán Város Önkormányzat kommunikációjáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Őrbottyán Város Önkormányzat 
kommunikációjáról szóló beszámolót elfogadja. 

 
 


