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A tárgyalandó témakör tárgya:
A tanácsnok 2019. évi beszámolója
1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
Tisztelt Képviselő-testület!
A korábban elfogadott munkatervnek megfelelően, eleget teszek a tanácsnoki feladatkörhöz
tartozó beszámolómnak!
Mindenekelőtt szeretnék ezúton is köszönetet mondani az előző képviselő-testület tanácsnoki
feladatait betöltő korábbi képviselőnek, Dékány András úrnak, az általa elvégzett munkáért!
Továbbá köszönöm polgármester úr felkérését és a képviselő-testület felhatalmazását a
tanácsnoki pozíció betöltéséhez!
Az október végi alakuló ülést követően november elején tudtam elkezdeni a tanácsnoki
hatáskörbe tartozó munkát, és a téli szünet kezdetével zártuk az idei évet. Ebből kifolyólag a
2019-es évi beszámoló az én esetemben kb. másfél hónapnyi esemény összegzése!
Első lépésként polgármester úr javaslatait figyelembe véve, felállítottuk a Szerkesztő Bizottságot,
mely az eddig megszokotthoz képest nagyobb létszámban működik. A bizottság tagjai: Gállné
Mezősi Szilvia jegyző, Sellyei Imréné Oszvald Júlia újságíró, Szabó István Ferenc polgármester,
Lévai Dávid alpolgármester, Berze Lajos honlap üzemeltető és Kiss László István tanácsnok. Az
újabb tagok behívásával is szeretnénk a bizottság eredményességét növelni!
A bizottság első ülésén átnéztük a Hírmondóba szánt anyagokat, igyekeztünk nagyvonalakban
kitűzni a távlati célokat és megbeszélni a jövőbeni közös munka menetét. Az önkormányzati
újság, a város honlapja és a hivatalos facebook oldal áll rendelkezésünkre kommunikációs
csatorna gyanánt. Folyamatosan és naprakészen szeretnénk működtetni ezeket a felületeket, a
honlapot frissíteni, az újságot olvasottabbá, kicsit könnyedebbé tenni, színesebb tartalmakkal,
még több helyi érdekességgel.
Felvettem a kapcsolatot az Arteries stúdióval, akik az újság szerkesztését, nyomdai előkészítését
végzik. Átnéztem a jelenleg érvényben lévő szerződést és megtettem a módosítási javaslataimat.

Megítélésem szerint több olyan pontja is van a jelenlegi szerződésnek, mely az elmúlt években
csak részben, vagy egyáltalán nem valósult meg. Ennek megfelelően a következő módosítási
javaslatokat tettem meg:
Első körben a személyi változásoknak megfelelően kell módosítani a szerződést! Gondolok itt a
polgármesteri és a tanácsnoki pozícióban történő változásokra. A hírmondó megjelenési
formájában történő jövőbeni változásokat szintén módosítani kell! Borító vastagsága,
környezetkímélő papírra történő nyomtatás és az ebből kifolyólag történő költségcsökkentés.
Szerkesztői és kiadói feladatok módosítása:
-tartalomszerkesztés, cikkírás 52.800 Ft+ÁFA
-eseményfotózás 10.000 Ft+ ÁFA/ 2 esemény/lapszám, 3 fotó/esemény
-címlapfotó készítése és utómunkája: 12.000 Ft+ÁFA/ lapszám
A felsorolt feladatokat javaslom kivenni a szerződésből és a feladatok egy részét átcsoportosítani
az újságíró feladatkörébe: cikkírás, eseményfotózás szükség esetén az általa tudósítani kívánt
történésekről! Egyéb eseményekről a szervezők és az intézmények (pl. Művelődési ház) által
készített képekkel dolgoznánk, továbbá a beérkezett képek alapján a tanácsnok és a polgármester
választaná ki a címlap fotót!
A javaslatoknak megfelelően a költségek egy részét átcsoportosítanánk az újságírói feladatkörbe, a
fennmaradó összeget pedig a Hírmondó évközben felmerülő többletköltségeire használnánk fel
(pl. plusz lapszám, árváltozások stb.)! A felsoroltak egyeztetés alatt állnak, az új szerződés
előkészítése folyamatban van, ezekről a későbbiekben tudunk tájékoztatást adni.
A decemberi számhoz hozzám beérkezett anyagokat feldolgozásra alkalmas állapotban
továbbítottam a szerkesztőség felé, valamint elkészítettem a novemberi lakossági fórum,
tájékoztató anyagát.
Mint már korábban említettem, nagy hangsúlyt szeretnénk fektetni korunk leggyorsabb
kommunikációs felületére, a facebookra! A hivatalos facebook oldal üzemeltetését polgármester
úrral közösen átvettük, továbbá a polgármesteri hivatal titkárságának közreműködésével
elkezdtük működtetni és folyamatos információkkal ellátni a lakosságot. A hozzászólás
lehetőségét meghagytuk, de szükség esetén moderálni fogjuk (oda nem illő tartalmak stb.). A
moderálási feladatokat egyelőre polgármester úrral ketten végezzük.
Kérem a bizottságok és a képviselő-testület tagjait, hogy fogadják el a 2019. 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

Költségkihatása nincs.
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 Képviselő-testületének
…/2020. (II.26.) határozata a tanácsnok 2019. évi
beszámolójáról
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az
tanácsnok tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: tanácsnok
Őrbottyán, 2020. február 13.

előterjesztő:

Kiss László István
tanácsnok

az előterjesztést törvényességi szempontból megvizsgáltam:

Gállné Mezősi Szilvia
jegyző

