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1. A

TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA

Tisztelt Képviselő-testület!
Az elmúlt másfél év során rendkívül nehéz időszakot éltünk meg, hiszen a
járványhelyzet sok problémát okozott, különös tekintettel az első hullám
idejére, amikor szinte semmit nem lehetett tudni a vírusról. Ebből
kifolyólag a Hírmondó két hónapig nem jelent meg. Abban a helyzetben,
az akkori körülmények és ismeretek birtokában, a szerkesztői bizottság
tagjaival így láttuk ésszerűnek.
A két hónap kihagyást megelőzően és azt követően természetesen minden
hónapban zajlott a munka.
Havi rendszerességgel tartottunk szerkesztői ülést, ahol az adott lapszám
tartalmi és strukturális kérdéseit megvitattuk.
2020 elején
egyeztetéseket folytattunk az Arteries studióval a meglévő szerződés
módosításairól. A módosításoknak köszönhetően kikerültek olyan pontok
a szerződésből melyek nem, vagy csak részben teljesültek, pl.: címlapfotó
készítése, anyagok begyűjtése, eseményeken történő fotózás.
Sellyei Júlia újságíró interjúi alapvető változást jelentettek az újság
életében. A cél az volt, hogy bemutassunk olyan itt élő embereket, civil
szervezeteket, akik érdekesek lehetnek az olvasók számára. Készült
interjú
képviselőkkel,
sportolókkal,
művészekkel,
díszpolgárral,
egyesületek vezetőivel, intézmény vezetővel stb. Az interjúk során
igyekeztünk olyan oldalukat is bemutatni az alanyoknak, ami kevésbé
hivatalos, minél emberibb és érdekesebb lehet. A rendszeres és színes
könyvajánlók szintén nagyon hasznosnak bizonyultak, melyek a
visszajelzések alapján növelték a kölcsönzési és olvasási kedvet. A
címlapfotók általában az adott hónap legfőbb vagy egyik legfőbb
aktualitásának megfelelően lettek kiválasztva.

Az oldalszámot 12-ről 16-ra növeltük. A 16 oldalt mindig meg tudtuk
tölteni. Időnként előfordult, hogy egy-egy hónap alkalmával annyi anyag
gyűlt össze, hogy 20 illetve egy alkalommal 24 oldalasra bővítettük a
lapot. Az újság lapjait egy költséghatékonyabb, környezetkímélőbb, de jó
minőségű anyagra cseréltük.
Folyamatos tájékoztatás történt a helyi ügyeket illetően, rendszeres
beszámolók és közérdekű információk jelentek meg, melyeket
igyekeztünk frissíteni és az aktualitásoknak megfelelően közzétenni. Ami
nem könnyű feladat, mert a lapzárta és a megjelenés között kb. két hét
telik el. Részben a szerkesztői feladatok, részben pedig a nyomdai
munkálatok miatt.
Magam is írtam cikket, tájékoztatókat a Hírmondóba. Hónapról hónapra
tájékoztattam az intézmények, civil szervezetek, egyházak vezetőit az
aktuális lapzárta időpontjáról, lehetőséget biztosítottunk az adó 1%-os
felajánlások meghirdetésére. Egyes vezetőkkel havi szinten telefonos és
írásos egyeztetéseket folytattam a megjelentetni szánt anyagokat illetően.
Rendszeresen javaslatokat tettem az interjú alanyok személyére, akiknek
egy részével személyesen vettem fel a kapcsolatot, hogy felkérjem őket az
interjúra.
A havonta hozzám beérkezett anyagokat rendszereztem és feldolgozásra
alkalmas állapotban az Arteries studio számára átadtam. A studio
munkatársaival a szerkesztés hetében napi kapcsolatban folytattunk
megbeszéléseket. A szerkesztői bizottság tagjaival a pdf. tervezet
ellenőrzését is végeztük, továbbá számos stilisztikai észrevételt is tettünk
a studio felé.
Felügyeltem az újságok időbeni terjesztésének menetét, szükség esetén
egyeztettem a terjesztőkkel. A visszajelzések alapján 3200-ra emeltük a
példányszámot.
Figyelemmel kísértem a lakosok visszajelzéseit, ami alapján leírhatom,
hogy a megújult Hírmondót jól fogadták, értékelték a színesebb,
tartalmasabb, olvasóbarát lapszámokat.
A honlapot továbbra is Berze Lajos kezelte, akivel folyamatosan tartottam
a kapcsolatot. A lényegesebb információkat a Hírmondón túl a honlapon
is megosztottuk. Maga a Hírmondó is időről-időre teljes egészében
feltöltésre került. A képviselők, lakosok részéről érkezett kéréseket
teljesítettük. Egyeztettünk az aktuális témákról és részben törlesztve lett
a lemaradás az anyagok frissítése tekintetében. Bár nem tartom
visszamaradottnak a honlapot, de a haladó kor igényeivel muszáj lépést
tartani, ezért egyeztettem szakemberrel, de az alapvető arculatváltáshoz,
modernizáláshoz jelentős kiadásra van szükség. A jövőben ezt
megfontolandónak tartom, ahogy a frissítés folytatását is.
A város hivatalos facebook oldalát javarészt a polgármester kezelte. Ezen
a csatornán rengeteg információt lehet nagyon gyorsan megosztani és bár
nincs mindenkinek facebook-os elérhetősége, de a felhasználók köre
rohamosan bővül, így ez a felület a jövőben is fontos lesz.
A tanácsnoki pozíciómról történő lemondásomat követően egyelőre Szabó
István Ferenc polgármester veszi át ezt a feladatkört.

Köszönöm az együttműködést mindenkinek, aki bármilyen formában
segítette a helyi kommunikáció működtetését!
Kérem a bizottságok és a képviselő-testület tagjait, hogy fogadják el a
2020-2021. évi tanácsnoki beszámolómat!
2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI
KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK, ÉS AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA
3. JOGSZABÁLYI

HIVATKOZÁSOK

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2019. (X. 31.)
önkormányzati rendelete Őrbottyán Város Önkormányzatának szervezeti
és működési szabályzatáról 9. § (4) bekezdése
4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK,

ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ

KÖLTSÉGVETÉSI SOR MEGNEVEZÉSE

5. AZ

ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE

Humánügyi bizottság véleménye:
Kulturális Környezetvédelmi és Sport bizottság véleménye:
Pénzügyi és Településfejlesztési bizottság véleménye:
6. HATÁROZATI

JAVASLAT

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselőtestületének …/2021. (VII….) határozata a
tanácsnok 2020-2021. évi beszámolójáról
Őrbottyán
Város
Önkormányzat
Képviselőtestülete az tanácsnok tevékenységéről szóló
beszámolót elfogadja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
tanácsnok

Őrbottyán, 2021. július 15.

előterjesztő:
megvizsgáltam:

az előterjesztést törvényességi szempontból

Kiss László István
képviselő

Gállné Mezősi Szilvia
jegyző

