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Előterjesztés
Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata 2020. évi kommunikációs feladatainak
megvalósulásáról
2020 év elején nem került Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete elé Biatorbágy
Város Önkormányzatának kommunikációs terve. Ez több egymásra ható párhuzamos,
egyenként kommunikációs szempontból akár jelentéktelennek nevezhető, ám egymást
felerősítő okra vezethető vissza:
•

A 2019-es helyi önkormányzati választás eredményeként négy új képviselő került a
testületbe.

•

Az önkormányzat szervezeti egységében Tarjáni István javaslatára a testület új
alpolgármestereket választott a polgármester munkájának segítésére.

•

Jegyzői és aljegyzői szinten is megváltozott a polgármesteri hivatal irányítása.

•

Az önkormányzatnak és hivatalának 2016-óta hiányzik az a közigazgatásban jártas
köztisztviselője, akinek elsődleges feladata a hivatal nyilvánossági felületeinek
operatív kezelése lenne. Ezt a korábbi kommunikációs tervek és beszámolók is
jelezték már.

•

2010 óta folyamatos az önkormányzat, a hivatal, a város intézményeinek, cégeinek
és szervezeti egységeinek belső- és külső kommunikációját kiszolgáló
tartalomközvetítő csatornák fejlesztése, amelyek jó része 2020-ra az egyes
felhasználók közvetlen irányítása alá került.

•

Új vezető vette át a Média Kft. irányítását, aki felhatalmazást kapott a cég
kommunikációs stratégiájának felülvizsgálatára.

Az önkormányzat 2020-as költségvetése ugyanakkor a feladatalapú tervezés során számolt
a polgármesteri kabinet által előirányzott kommunikációs kiadásokkal, amelyek egyes elemei
az alábbiak voltak:
•

PR és városmarketing költségek (reklám, üzleti ajándék, grafikai tervek, jogdíjak)

•

Közvéleménykutatások, lekérdezések

•

A képviselő-testületi ülések rögzítése, archiválása, a közvetítőrendszer fejlesztése,
ülésterem bővítés

•

Informatikai hardver és szoftverfejlesztések
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•

Koncepciók, cselekvési tervek készítése, felülvizsgálata (oktatás, turisztika,
klímavédelem, Biatorbágy komposztál, Biatorbágy a vállalkozókért, a vállalkozók
Biatorbágyért program)

•

Pályázati önerő alap

•

Önkormányzati kitüntetések, díjak

•

Az önkormányzat saját halottja

•

2020-as nemzetközi, országos és helyi évfordulók, civil szervezetek jubileumai

•

Kiemelten támogatott önkormányzati rendezvények (szépkorúak köszöntése, 85 éven
felüliek köszöntése, „Örülünk, hogy megszülettél” program, testvértelepülési
kapcsolattartás, testvértelepülési támogatások, tanévindító konferencia)

•

Biatorbágy jó hírneve program (Benne az Erkel Ferenc Kamarazenekar, mint
„Biatorbágy hangja”)

•

Nemzeti ünnepek

•

Kiadványok támogatása: (10 éves a Biatorbágyi Fotóklub kiadvány, Biatorbágy
házirend és arculati kézikönyv előkészítés, Borvidék, borosgazdák könyv
előkészítése)

•

Ifjúsági támogatási programok

•

Köznevelési pályázat

•

Alapítványok, egyesületek, civil szervezetek támogatása

•

Önkormányzati, hivatali kiadványok terjesztése

Az évek óta megszokott életrend 2020 március idusától a Covid 19 vírus fenyegető
jelenlétének következtében felborult. A veszélyhelyzethez való alkalmazkodás minden korábbi
tervet felülírt. Kommunikációs területen is a krízishelyzetbe jutott polgárok, intézmények,
szervezetek problémáinak megoldása, a vírus elleni védekezés elősegítése vált elsődlegessé.
A 2020. március 11-én kihirdetett rendkívüli jogrend, azonnali reagálást követelt a
kommunikációs csatornák működtetőitől.
•

Az 1848-49-es forradalomra és szabadságharcra emlékező nemzeti ünnepünkön
2020. március 12-én a közös megemlékezés már a Petőfi-szobornál 18.00 órakor
kezdődő szabadtéri koszorúzásra korlátozódott, a művelődési központba
meghirdetett nyilvános rendezvény elmaradt, helyette a Völgyhíd Televízió élőben
közvetítette Sági Dóra és Vida Ferenc népdalösszeállítását, valamint az Erkel Ferenc
Kamarazenekar közönség nélküli hangversenyét.

•

A veszélyhelyzet alatt Biatorbágy Város honlapját, valamint az Otthonunk Biatorbágy
közösségi platformot aktuális információközlő hírportállá, veszélyhelyzeti tájékoztató
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oldallá alakítottuk át. A város honlapján március második felétől 51, áprilisban 38,
májusban 33, júniusban 27 a helyi közérdeklődésre számot tartó veszélyhelyzeti hír
jelent meg, amelyek mindegyikét posztolta az Otthonunk Biatorbágy oldal is.
•

A 2018 októberében kísérleti jelleggel létrehozott és 2019 áprilisában az
önkormányzat hivatalos facebook oldalaként megjelenő Otthonunk Biatorbágy
platform minden olyan közéleti hírt közzé tesz, amely részben vagy egészében
érintheti a biatorbágyi polgárok életét. Kiemelt bejegyzéseit a város hivatalos
honlapján megjelenő tájékoztatások adják, de ellenőrzés után osztja a Média Kft.
hírportáljának információit, az önkormányzat intézményeinek híreit, valamint átveszi a
katasztrófavédelem, a tűzoltóság, a bűnmegelőzés, valamint az egészségügyi és
szociális szervezetek fontos közleményeit. A facebook oldal 2020.01.01-én 1232
követővel rendelkezett 2020.12.31-re a követők száma 2139-ra nőtt. 2020 közepétől
havonta átlagosan 50 ezerszer jelentek meg az Otthonunk bejegyzései, megosztásai,
képei, videói és linkjei a felhasználóknak, de nem volt ritka a 110 ezer feletti elérés
sem. Az oldalon belül a kerékpározás iránt érdeklődők számára külön csoport alakult
Kerekezz Biatorbágy névvel, amelyhez megkötés nélkül bárki csatlakozhat, akit
érdekelnek a helyi kétkerekes információk és alkalmazkodik a csoport szabályaihoz.

•

A kivételes jogrendi helyzetben kiemelten fontossá vált a lakosság azonnali
széleskörű tájékoztatása. Március végére teljes egészében megújult a Biatorbágyi
Közösségi Média Szolgáltató Nonprofit Kft. és a Völgyhíd Televízió honlapja, valamint
Facebook oldala, elindult a tévé Youtube csatornája is. A Média Kft. fiatalos csapata
a nap 24 órájában készen állt (és azóta is készen áll) rögzíteni és közzé tenni a
városunkat érintő legfontosabb híreket, felhívásokat. (Sajnos nem nevezhetők
eredményesnek a város hivatalos honlapjának fejlesztésére, megújítására tett – évek
óta húzódó – kísérletek. A sikertelenség okainak részletes felülvizsgálata, a
tapasztalatok feldolgozása, amely 2020 év végén megkezdődött, talán 2021-re
kimozdulást jelenthet a jelenlegi holtpontról)

•

Turi Erzsébet főszerkesztő vezetésével Biatorbágy közösségi televíziójának a
Völgyhíd Tévének munkatársai napi híradó jellegű műsorszolgáltatásra álltak át, az
egészségügytől, az oktatáson, nevelésen át, a szociális és művelődési szféráig
folyamatosan beszámoltak a város intézményeinek helyzetéről. A vasárnapi
Szentmisék és Istentiszteletek közvetítésével, az egyházközségek papi vezetőinek
heti útravaló gondolatait közzé téve járultak hozzá a helyi hitélethez. Márciustól heti
rendszerességgel készítettek interjúkat Tarjáni István polgármesterrel a város
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veszélyhelyzeti működéséről, a lakosságot érintő legfontosabb intézkedésekről,
döntésekről, ezen kívül vágatlan és szerkesztetlen formában közvetítették, illetve
rögzítették az önkormányzat által szervezett közmeghallgatást, lakossági fórumokat.

Völgyhíd TV, a város közösségi tévéje
Amint erről már 2019-ben is beszámoltunk a Völgyhíd Televízió műsorkészítése – az
országban működő helyi tévék vonatkozásában – nagyságrendi és minőségi szempontból is
jóval az átlag fölött teljesít. A műsor struktúrájának 2020. évi átalakulása számokban is
kifejezhető. Az alábbi összehasonlítás három televíziós műfajra vetítve mutatja, mennyivel nőtt
2020-ban a hír és magazin jellegű tudósítások aránya a rendezvényi beszámolókhoz képest.
Megjegyzendő, hogy a hírek, magazinok szervezési, rögzítési, szerkesztési és utómunka
időigénye, valamint költsége sokszorosan több, mint egy olyan felvételé, amely egy eseményt,
rendezvényt közvetít.
a 2019-ben készített tartalmak száma
58 hír
160 magazin
126 rendezvényfelvétel
Összesen 177 óra új forgatott műsor
83 óra első ízben közzé tett műsorösszeállítás

a 2020-ban előállított tartalmak száma
219 hír
214 magazin
86 rendezvényfelvétel
Összesen 129 óra új forgatott műsor
131 óra első ízben közzé tett műsorösszeállítás

Az összehasonlításból jól látható, hogy az igényesen szerkesztett (2-5 perces) hírek és a (1020 perces) magazinok számának jelentős növekedése sem tudta pótolni a 2020 márciusától
év végéig elmaradt rendezvényi műsoridő kiesését. Márpedig a Nemzeti Média- és
Infokommunikációs Hatóság (NMHH) előírása szerint a közösségi státuszban lévő tévéknek
kötelező heti minimum 5 órányi, évente összesen 260 órányi saját gyártású, első ízben közzé
tett műsort sugározniuk. Ennek okán amíg 2019-ben 83 órányi első alkalommal közzé tett
műsort kellett – stúdió hiányában – jellemzően vágószobában összeállítani, 2020-ban ebből a
műsorszámból 131 órányira volt szükség. (Ilyen jellegű tartalmak például képviselő-testületi
ülésekről szóló összefoglalók, a Hírfüzér, amely a városi eseményekről, történésekről számol
be, vagy az előzetesek, amelyek általában a jövőben bekövetkező egyes eseményekre,
rendezvényekre hívják fel a nézők figyelmét, ajánlanak számukra kikapcsolódási lehetőséget.)
A Média Kft-n belül működő Völgyhíd Televízió 2020-ban is az év minden napján 0-24 órás
szerkesztett lineáris adást állított elő és közvetített a műsorszolgáltatók felé.
A Média Kft. új vezetésének támogatásával elsősorban Turi Erzsébet főszerkesztő és a vele
együttműködő régi és új stábtagok érdeme, hogy a televíziónak sikerült teljesítenie a
médiahatóság által előírt, már említett heti 5 órányi (évi 260 óra) új összeállítású
műsorszolgáltatási kötelezettségét, eleget tennie közszolgálati feladatainak, így megtarthatta
korábban elnyert közösségi státuszát, amely alapján a Völgyhíd Tv műsorait a
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műsorszóróknak, terjesztőknek kötelezően továbbítaniuk kell a tévénézők felé, illetve
amelynek alapján a tévé részt vehet a Nemzeti Média- és Infokommunikációs Hatóság
(NMHH) pályázatain.
A televízió által készített audiovizuális tartalmak elősegítik, hogy az önkormányzat, a hivatal,
a város intézményei, az iskolák, a civil szervezetek, alapítványok mozgóképen is
megjelenhessenek a világhálón, többek között a közösségi médiában. A közművelődés
területén 2020-ban különösen fontossá vált a Juhász Ferenc Művelődési Központ és a Média
Kft. együttműködése…
Média Kft. – Juhász Ferenc Művelődési Központ
A kommunikációs és városmarketing szempontjából érzékeny, ezért kiemelendő téma a Média
Kft és a Juhász Ferenc Művelődési Központ kapcsolata.
Mindkét szervezet működéséhez az önkormányzat nyújt fedezetet, a két intézmény
önkormányzati fejlesztése párhuzamosan történik. A televíziónak köszönhető például a
művelődési központ színpadának függönyrendszere, a nagyterem fény- és hangtechnikája, a
ház műszaki és raktárhelyiségeinek kialakítása, a ruhatár korszerűsítése, hogy csak néhány
konkrét anyagi kiadással járó befektetést említsünk.
A két szervezet vonatkozásában 2020-ban kiderült, hogy a Média Kft. – a tévé, az újság, a
hirdetésszervezés, valamint az online felületeken jogi szempontból rendezett természetes
jelenléte okán – sokkal rugalmasabban alkalmazkodhatott a járvány okozta helyzethez, mint a
Juhász Ferenc Művelődési Központ. Amint a Média Kft. feladatai jelentősen nőttek, a Faluház
önkormányzati épületét kezelő művelődési intézmény „befogadói” alapállást vett fel a Völgyhíd
Tévével szemben és a művelődési központok bezárására hivatkozva ideiglenesen sem
engedte az épület helyiségeit a tévének műsorelőállításra használni. Ezzel szemben elvárta,
hogy

saját

szervezésű

programjait

ugyanezen

helyiségekben

a

Völgyhíd

Tévé

térítésmentesen rögzítse, illetve egyéb – általa alkalmasnak tartott – mozgóképrögzítőkkel
kötött szerződést önálló műsorszámok felvételére, előállítására, amely műsorszámokat
kizárólagosan saját online felületeinek nézettségszám emelésére kívánt felhasználni.
Miközben a közművelődés minőségi kiszolgálásának tekintetében a művelődésszervezés és
a műsorkészítés műszaki, technikai igényei nagyrészt azonosak, miközben a közösségépítési,
kultúraközvetítési elveik közel hasonlók, miközben a szervezési, tartalomszolgáltatási
feladataik többnyire egyezők, miközben a televízió és a művelődési központ együttműködése
számos területen (a veszélyhelyzet alatt különösen) hasznosnak bizonyult, nem nagyon
érthető a művelődési központ szakembereinek a televízió munkatársaihoz fűződő időnként
rivalizálást sejtető viszonyulása. Kétségtelen tény, hogy az egyik önkormányzati ingatlan
közös használata, a világméretű Covid járvány okozta soha eddig nem tapasztalt bizonytalan
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körülmények, a személyes találkozások és rendezvények elmaradása, a művelődésszervezés
online térbe kényszerülése, a művelődési intézmény újra pozícionálásának kényszere
okozhatnak problémákat a közművelődésben dolgozóknak, de ezeket sokkal inkább
enyhíthetné a kölcsönös előnyökön alapuló közös gondolkodás és összefogó cselekvés,
mintsem az elkülönülés lehetőségeinek keresése. A megegyezés azért is kívánatos lenne,
mert a két szervezet számos közös produkciójának sikere bizonyítja mindkét fél számára, hogy
jobb veled, mint nélküled. Sajnos a partnerkapcsolatok fejlesztése című 2021-es munkatervi
fejezetben a művelődési intézmény szakmai kapcsolatrendszerében fontos szereplők között a
Média Kft. nem szerepel.
Biatorbágyi Körkép
2010 decemberében jelent meg a Biatorbágyi Körkép című lap elődje, akkor még az
Önkormányzati Híradó különszámaként. Az ebben meghirdetett pályázat eredményeként
született meg 2011 februárjában az újság neve. A kezdetben 8, 12, 16 oldalas időszaki
kiadvány 2019 második felére stabilan 32 oldalas lapként jutott el térítésmentesen a városban
bejelentett lakócímmel rendelkezők postaládáiba a helyi postával kötött terjesztési szerződés
alapján. 2020 év végére a lakossági bejelentések alapján megállapíthatóvá vált, hogy
terjesztési vállalásait a megbízott fél nem tudja maradéktalanul teljesíteni. Tálas-Tamássy
Richárd, kommunikációért felelős alpolgármester javaslatára a biatorbágyi lakosok
tájékoztatásának érdekében – a postával egyedi megrendelésekre kötött szerződés
megtartása mellett – új, terjesztéssel foglalkozó cégektől kért ajánlatot az önkormányzat. 2020
decemberében már a legkedvezőbb feltételeket nyújtó cég kapott ideiglenes megbízást a
városi kiadványok terjesztésére.
A tízéves jubileum alkalmával a Média Kft. vezetésének együttműködésével az újság
tipográfiai és tartalmi megújítása is napirendre került. A szerkesztőségen belül Király Ferenc
főszerkesztő és Komlós Andrea tördelőszerkesztő irányításával született meg a lap
átalakításának koncepciója, amely az olvasási szokások, olvasói igények változására kíván
válaszokat adni. Erre bővebben a 2021 évi kommunikációs terv tér ki majd.
Polgármesteri kabineti iroda
A kabineti iroda elsődleges feladata a polgármester és az alpolgármesterek munkájának
támogatása, szoros együttműködésben a hivatal jegyzőjével és osztályainak vezetőivel. A
Polgármesteri Kabinet közvetlenül a polgármester irányítása alatt álló szervezeti egység,
amely a választott tisztségviselők, (polgármester, alpolgármester) munkájának segítése
mellett, az ezzel összefüggő vezetési, irányítási, szervezési, ellenőrzési, technikai és
adminisztrációs teendőket is ellátja. A kabinet heti rendszerességgel működik, a polgármester
hívja össze. A kabinet állandó tagjai: polgármester, alpolgármesterek, jegyző, aljegyző,
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kabineti irodavezető és a média- és közszolgálati tanácsadó. Szükség esetén, az aktuális
témaköröknek megfelelően a kabineti üléseken felkért meghívottként kötelezően részt
vesznek a főépítész, az osztályvezetők, a városgondnokság vezetője és az aktuális
témakörökért felelős egyéb meghívottak.
A kabineti iroda speciális feladatait a Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési
szabályzata tartalmazza.
2020-ban a kabineti iroda korábban megszokott kommunikációs feladatai a rendszeres
polgármesteri interjúk, bejelentkezések előkészítésével bővültek. Az iroda tevékenységben
kiemelt feladatként jelentkezett a lakossági kapcsolattartás új formáinak kidolgozása. Ezek
közül különlegesnek számít a Tökfaragó verseny, valamint a Karácsonyi Mézeskalácssütés
online rendezvények sikeres megszervezése és megvalósítása.
A kabineti munka feladatai között szerepel a pályázatokhoz kapcsolódó kommunikációs
vállalások teljesítése. Az alább következő felsorolás a 2018 évben megkezdett, Biatorbágy
Helyi Klímastratégiájának elkészítésével kapcsolatos 2020. évi kommunikációs elemekbe
nyújt összefoglaló bepillantást.
Biatorbágy Város Helyi Klímastratégiájának kidolgozásával kapcsolatos
kommunikációs megjelenések, közvetlen és közvetett elérési mutatóik:
Biatorbágy Város Honlapja, Biatorbágy Helyi Klímastratégiája bannerről elérhető
aloldal https://biatorbagy.hu/biatorbagy-helyi-klimastrategiaja olvasás, megtekintés: 1697
Biatorbágy Város Honlapja, fő oldali kiemelt hírek:
Megkezdődött a helyi klímastratégia kidolgozása Biatorbágy városában
https://biatorbagy.hu/hirek/2020042812696 csatolt sajtóközlemény:
https://biatorbagy.hu/system/files/sajtoanyag_nyito_biatorbagy_ffinal_20200428.pdf közzé
téve: 2020-04-28 14:08, követés:216
Környezettudatos tervezés https://biatorbagy.hu/hirek/2020051512788 Közzé téve: 2020-0515 08:26 követés: 207, link dr. Forgó Gáborral készített telefonos interjú:
https://www.youtube.com/watch?v=Agaix6qA090&feature=youtu.be megtekintés 69
Patakparti játszótér klíma programja (hirdetmény) https://biatorbagy.hu/hirek/2020063012921
közzé téve: 2020-06-30 21:25, követés:333
Klímapont a patakparton https://biatorbagy.hu/hirek/2020070512930 Csatolt
sajtóközlemény:https://biatorbagy.hu/system/files/sajtokozlemeny_klimapont_biatorbagy_2.0
_20200704-1ml.pdf
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csatolt klíma szórólap: https://biatorbagy.hu/system/files/ris_biatorbagy_szorolap_v7-1.pdf
közzé téve: 2020-07-05 12:45, követés: 176
Mit tehetünk az éghajlatért? beszámoló filmlinkkel:
https://biatorbagy.hu/hirek/2020070812936 közzé téve: 2020-07-08 09:02, követés 240
interjú a patak-parton link: https://www.youtube.com/watch?v=Wzow6lFsunw megtekintés 27
Klímadokumentum társadalmasítása hír a klímadokumentum egyeztetési változatáról,
https://biatorbagy.hu/hirek/2020081313088 csatolmány a dokumentum egyeztetési változata:
https://biatorbagy.hu/system/files/biatorbagy_klimastategia_egyeztetesi_valtozat_vegleges_0
.pdf közzé téve: 2020-08-13 15:48, követés 308
Véleményezett klímastratégia beszámoló a konferenciáról
https://biatorbagy.hu/hirek/2020092413157 csatolmány sajtóközlemény a konferenciáról:
https://biatorbagy.hu/system/files/3.0_biatorbagy_szakmai_konf_klimastategia_sajtokozl_202
00921.docx_.pdf közzé téve: 2020-09-24 11:09, követés: 255 link a konferencia teljes
videóanyagához:
https://www.youtube.com/watch?v=w3raLHBfB5M&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3VlStzwZ1
gCjVzvG7zeMESiXBMmfuMNFvq4Y0dCJCRujxxVt8Q_vMadQw megtekintés 77, like 2
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2020.10.27. ülése.
https://biatorbagy.hu/hirek/2020102213283 11. napirendi pont Biatorbágy helyi
klímastratégiája: https://biatorbagy.hu/system/files/elt_biatorbagy_helyi_klimastrategiaja.pdf
Közzé téve: 2020-10-22 17:45, követés 620
Mit tehetek én? Iskolai fotó és videópályázat felhívás1
https://biatorbagy.hu/hirek/2020120113399 közzé téve csatolmányokkal: 2020-12-01 11:37
Polgármesteri egyeztetés 2020.12.01. https://biatorbagy.hu/hirek/2020120113402 3.pont
Biatorbágy helyi klímastratégiájáról:
https://biatorbagy.hu/system/files/elt_biatorbagy_helyi_klimastrategiaja_0.pdf
Közzé téve: 2020-12-01 14:42, követés: 305
287/2020 (XII.15.) határozata Biatorbágy helyi klímastratégiájáról
https://biatorbagy.hu/hatarozatok/2020121513448 közzé téve: 2020-12-15 00:00, követés 36
Lőj pár képet, védd meg a világot! felhívás a fotó és videó pályázatra 2.
https://biatorbagy.hu/hirek/2021012113513 Közzé téve: 2021-01-21 20:36, követés 176
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Önkormányzati Tv / Biatorbágy
https://onkormanyzati.tv/?viewMode=&onkorm=24
(internetes világhálón bárki számára elérhető, tagja 45 önkormányzat és szervezet,
rendszeresen nézi 12.000 követő)
Biatorbágy klímastratégiája - Interjú Dr. Forgó Gáborral 2020.05.05. (24 megtekintés)
https://onkormanyzati.tv/biatorbagy/2020_majus_05?search=Kl%C3%ADma
Szólj hozzá a klímastratégiához! 2020.08.28. Fizetett reklámszpot (54 megtekintés)
https://onkormanyzati.tv/biatorbagy/2020_augusztus_28?search=Kl%C3%ADma
Biatorbágy helyi klímastratégiája - szakmai konferencia teljes felvétel 2020.12.01 (75
megtekintés)
https://onkormanyzati.tv/biatorbagy/2020_december_01?search=Kl%C3%ADma
Otthonunk Biatorbágy közösségi oldal
2.523 ember követi, 2.300 ember kedveli
Megkezdődött a helyi klímastratégia kidolgozása Biatorbágy városában közzé téve:
2020.április 25. Elért ember: 1024, aktivitás:143, like: 11, hozzászólás: 6, megosztás: 12
Patakparti játszótér klíma programja beharangozó post közzé téve: 2020. július 1
Elért ember: 2704, aktivitás:196, like: 10, hozzászólás: 0, megosztás 12
Klímapont a patakparton beszámoló post közzé téve: 2020. július 5.
Elért ember: 1140, aktivitás:101, like: 3, hozzászólás: 0, megosztás 4
Mit tehetünk az éghajlatért? Városi Klímastratégia - Beszélgetések a patakparton közzé téve:
2020. július 08.
Elért ember: 459, aktivitás:10, like: 0, hozzászólás: 0
Véleményezett klímastratégia közzé téve: 2020. szeptember 24.
Elért ember: 1223, aktivitás:142, like: 4, hozzászólás: 0, megosztás 5
Mit tehetek én? Iskolai fotó és videópályázat közzé téve: 2020. december 1.
Elért ember: 512, aktivitás:4, like: 1, hozzászólás: 0, megosztás 0
Lőj pár képet, védd meg a világot! közzé téve: 2021. január 22
Elért ember: 1470, aktivitás:48, like: 2, hozzászólás: 1, megosztás 2
Biatorbágyi Körkép
Térítésmentes időszaki lap 5000 példányos papíralapú megjelenés, 3900 belterületi
postaládákba, 600 példány külterületen, 500 példány szabad polcos elérhetőség, hivatalban,
közintézményekben, orvosi rendelőkben, kereskedelmi egységekben.
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2020. májusi lapszám 4. oldal A jobb klímáért, tudatosan:

2020. augusztusi lapszám 3. oldal Sátrat állítottunk:

2020. szeptemberi lapszám 3. oldal Fontos az álláspontja:
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2020. októberi lapszám 6. oldal Szakmai konferencia Biatorbágy klímastratégiájáról

2020. decemberi lapszám Fiatalok a klímavédelemért hír
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2020 év során a koronavírussal összefüggő veszélyhelyzet mellett további kiemelt
kommunikációs feladatot jelentett többek között a Budapest-Balaton kerékpárút, az Ohmüllner
és a Forrás-sportpark, az Ybl Miklós csapadékvíz-elvezetési pályázat, a Kossuth utcák
felújítása, a ViaBusz, az új óvoda építése, átadása, a bölcsőde bővítése, a Napsugár játszótér
áthelyezése, a Sándor-Metternich-kastély környékén épített parkolók, a Biatorbágy
komposztál program, az ebösszeírás, a helyi építési szabályzat módosítása.
Köszönet mindazoknak, akik ebben a rendkívüli helyzetben elősegítették az önkormányzat, a
hivatal és a városi intézmények közszolgálati feladatainak ellátását!
Összeállította: Mester László
Biatorbágy,
2021. 02. 17.

Tisztelettel: Tarjáni István
polgármester
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Határozati javaslat
Biatorbágy Város Polgármesterének
/2021. (III. .) határozata
Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata 2020. évi kommunikációs feladatainak
megvalósulásáról
Biatorbágy Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a
veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletre való
hivatkozással a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva a Biatorbágy Város
Önkormányzata 2020. évi kommunikációs feladatainak megvalósulásáról szóló beszámolót
elfogadom.
Biatorbágy Város Önkormányzata 2020. évi kommunikációs feladatainak megvalósulásáról
szóló beszámoló a határozat melléklete.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Kabineti Iroda

Tarjáni István
polgármester
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