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2015. április 23. Vámosszabadi Önkormányzata Képviselő-Testület nyilvános ülés 

 

7.. napirendi pont Vámosszabadi Község Önkormányzata kommunikációs 

stratégiájának elfogadása 

Előterjesztő: Hordós Tamás képviselő 

 

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselők! 

A március 12.-i képviselő-testületi ülésen nem született érdemi döntés konkrét határozati 

javaslat hiányában a kommunikációs stratégia kidolgozásáról. 

Az akkor megfogalmazott felvetés továbbra is intézkedésre vár: 

„Vámosszabadi Önkormányzata kommunikációs stratégiával nem rendelkezik, eddig csak 

szigetmegoldásokban kommunikált, mint a honlap, falutévé, az évente háromszor megjelenő 

faluújság és olykor kiadott szórólap. Ezek a médiumok kevés összehangoltságban és ad-hoc, 

mindenféle stratégia nélkül működtek, működnek a mai napig is.„ 

A lakosság részéről is megfogalmazódtak kritikák, úgy érzik, hogy az önkormányzati 

tájékoztatás sem időben sem tartalmában számukra nem elégséges. 

Azóta elkészült Vámosszabadi község Önkormányzata Kommunikációs Stratégiája című 

tervezet, amely előzetesen egyeztetésre  került, és a kapott megállapítások alapján pedig 

módosítva lett.. 

A stratégia-tervezet az önkormányzati kommunikáció céljait, szintjeit és csatornáit mutatja 

be.  

Idézet a kommunikációs stratégia bevezetőjéből: 

 „Az Önkormányzati kommunikációs stratégia alapja: a magas fokú társadalmi 

nyilvánosság megteremtése, a közérdekű információk az önkormányzat által történő, 

mindenki számára hozzáférhető közzététele. 

 

A jó kommunikáció a helyhatósági munka egyik legfontosabb eleme. E tevékenység 

alkalmazása azért is szükségszerű, mert a lakosság az utóbbi években egyre nagyobb 

ellenszenvvel tekint a kontrollálatlan információáradatra, valamint a dezinformációkra. Az 

önkormányzati PR-nek elsősorban bizalom-orientáltnak és valóban kommunikáció-

központúnak kell lennie.” 
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Feltételezhető, hogy ez a kommunikációs stratégia az idők folyamán még igazításokra fog 

szorulni, mert újabb kommunikációs csatornák jelenhetnek meg, vagy tűnhetnek el, vagy a 

fontossági sorrendjük megváltozhat. 

 

Tisztelettel kérem a képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megtárgyalására és 

döntéshozatalra! 

 

Határozati javaslat: 

Vámosszabadi Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja Vámosszabadi 

Község Önkormányzatának Kommunikációs Stratégiáját. 

Ez alapján az önkormányzati hivatal 2015 május 1.-étől legkésőbb 2015. október 31.-éig 

írásban kidolgozza vagy kidolgoztatja tényleges és részletes működést. 

Ami a képviselő-testület jóváhagyása után, legkésőbb 2015 december 31.-ig bevezetésre, 

majd onnantól pedig kötelezően és teljes körűen alkalmazásra kerül. 

Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 

 

Vámosszabadi, 2015. április. 19 

        Hordós Tamás Képviselő 


