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Téma: A Soroksári Hírlap 2017. évi beszámolója

Tisztelt Jogi és Ügyrendi Bizottság!
Budapest Főváros Soroksár Önkormányzata (Továbbiakban: Önkormányzat) 2017.
január 17-én bízta meg a Vitexprint Kft.-t a Soroksári Hírlap (Továbbiakban: Hírlap) nyomdai
előkészítési, előállítási, leszállítási, szerkesztési munkálataival.
Az Önkormányzat a Hírlap elkészítését rotációs cold-set 4+4 szín technológiával,
körben vágva, irkafűzés nélkül rendelte meg. A Hírlap általában 16 oldalas, de előfordulhat
20 vagy 24 oldalas lapterjedelem. (Mérete 230x320 mm. (Laptükör: 208x284 mm),
Alkalmanként 10.000 példányszámban kerül előállításra és leszállításra.
A Hírlap a képviselő-testület munkarendjéhez – a hónap harmadik keddjéhez –
viszonyítva az azt követő hét péntekén – testületi ülést követő 10. napon jelenik meg.
Szintén a Vitexprint Kft. kapta meg a szerkesztői munkálatok elvégzésére szóló
megbízást. Ebben a munkában benne szerepel a művészeti szerkesztés, a tördelés, a
fényképek nyomdai felhasználásra történő előkészítése, a kiadvány végleges formában történő
elektronikus archiválás1, PDF formátumban az önkormányzathoz történő eljuttatása.
A szerkesztésen belül ellátandó feladataink:
• A Hírlap témáinak összegyűjtése, a cikkek megírása/megírattatása.
• Más szerzők cikkeinek megjelentetése a szerzői jogok tiszteletben tartása, a név
feltüntetése mellett.
• Kapott képanyag nyomdai előkészítése, beszerkesztése a szerző nevének feltüntetése
mellett a Hírlap esztétikai megjelenése, színesítése érdekében.
• A Kiadó (Önkormányzat) által változatlan tartalommal megjelentetni kívánt írásos és
képes anyagok megjelentetése.
• Teljes tartalom szakmai és nyelvi szempontból történő javítása, szerkesztése.
• A lap menedzselése a cikkek megíratásától, az imprimatúra elkészítéséig.
A 2017-es évre szóló megbízás kézhezvételét követően ismételten felvettem a kapcsolatot a
kerületi intézményekkel, hogy a korábbi hatékony együttműködést kérjem tőlük. A 2017-es
évről is elmondható, hogy tartalmas, közérdeklődésre számot tartó kiadvány lett a Hírlap. Az
elmúlt év tapasztalatai megerősítettek abban, hogy a felelős szerkesztői feladatokkal ismét
Jónás Ágnest bízzam meg. Magas fokú szakmai felkészültsége, dinamikus egyénisége,
megbízhatósága, pontos munkavégzése 2017-ben is garancia volt a Hírlap tartalmának
színvonalára. A kerület számos fontos eseményén részt vett és azokról színvonalasan
tudósított, ő írta a testületi ülésekről szóló beszámolókat, és ő szerkesztette meg a Hírlap
további beérkezett anyagjait. (Lásd: Jónás Ágnes felelős szerkesztő mellékelt szakmai
beszámolóját.) Szintén továbbra is számítottam Ilonka Mária munkájára, aki jól ismeri a helyi
szervezeteket, kapcsolatokat ápol az egyházakkal, ezekben a témákban minden lapszámban
publikált. Cikkeit Jónás Ágnesnek, a felelős szerkesztőnek küldi, aki dönt azok
megjelentetéséről. Én tartottam a kapcsolatot a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat

oldalát szerkesztő Pálné Hoffmann Krisztinával, aki mindig időben, lapzártáig megküldte
ennek az oldalnak az anyagát.
A Hírlap előkészítési, előállítási, nyomdai, szállítási, munkálatainak keretösszege 2017-ben
szerződés szerint 8.937.490 forint + 5% áfa, azaz nyolcmillió-kilencszázharminchétezernégyszázkilencven forint + 5% áfa volt.
A Hírlap szerkesztési feladatok ellátásának keretösszege 2017-ben szerződés szerint 396.654
forint + 27% áfa lapszámonként, azaz: háromszázkilencvenhatezer-hatszázötvennégy forint +
27% áfa.
A szerződések szerinti keretösszegek időarányos felhasználása megtörtént.
Összességében a szerződésben foglalt paramétereknek megfelelően sikerült minden
esetben határidőre, megfelelő színvonalon, kitűnő tartalommal, informatív, és esztétikailag is
szép megjelenéssel előállítani a Soroksári Hírlap lapszámait.
Budapest, 2017. november 22.

Tisztelettel:
Elekes Adél
Vitexprint Kft.

Szakmai beszámoló a Soroksári Hírlap felelős szerkesztői munkájáról

A Soroksári Hírlap XXIII. évfolyamában – a szokásoknak megfelelően – 11 lapszámot
készítettünk kollégáimmal. Hét alkalommal 16 oldalas, három alkalommal 20 oldalas, 1
alkalommal 24 oldalas lett a kiadvány. A terjedelmet mindig a beérkezett anyagok
mennyisége határozza meg. Érdemes tudni, ha az adott lapszámba csak 1-1 cikk nem fér bele,
azért nem lehet 4 oldallal megemelni a terjedelmet. Ilyenkor a fontossági sorrendet az
határozza meg, hogy van-e az adott híradással kapcsolatban felmerülő jogvesztő vagy
aktualitást vesztő dátum. Ha ilyen nincs, akkor előfordul, hogy 1-1 cikk a következő
hónapban kerül megjelentetésre.
Az újság szerkesztési elvében nem történt változás a korábbi évekhez képest. A testületi
ülésről szóló tudósítás, illetve az önkormányzat és a polgármesteri hivatal által kiadott
közlemények, tájékoztatók kerülnek az első oldalakra. Ugyancsak a lap elején kapnak helyet a
kerület vezetőivel készült interjúk. A kerületi rendezvényekről, eseményekről szóló
beszámolók, tudósítások az oktatási-nevelési és kulturális intézmények által küldött anyagok
is megtalálhatók minden lapszámban, éppúgy, mint a kerületi sporteseményekről szóló hírek.
2017-ben – új szereplőként – a Soroksári Fehérasztal Társaság is rendszeresen jelentetett meg
programjairól beszámolókat a Hírlapban.
Annak érdekében, hogy az újságot szívesen olvassák / lapozgassák a kerületiek, a lap
megjelenését tekintve törekszünk az újításokra, legyen szó a címlapról, a fotók
megjelenítéséről vagy a tördeléstechnikáról.
A Hírlapot két újságíró írja, a polgármesteri, illetve Orbán Gyöngyi alpolgármesteri interjúit a
hivatal két kommunikációs munkatársa, Gelei József és Z. Molnár Szilvia készíti. Saját fotósa
továbbra sincs a lapnak, az önkormányzat által megbízott fotóssal dolgozunk együtt. Emellett
a magunk által készített, valamint az intézmények által küldött fotókat jelentetjük meg az
újságban.
A Hírlap szempontjából a 2017. év kiemelt eseményei voltak a nemzeti ünnepek, a „Soroksár
300.” évforduló, a bolgár kút felavatása a Hősök terén, a trianoni megemlékezés, a Soroksári
Napok, a Soroksári Helytörténeti Gyűjtemény felújítása, valamint a 20 éves Galéria’13
kiállításainak bemutatása.
A hivatalos, önkormányzati rendezvények mellett fontosnak tartjuk, hogy időről időre olyan
soroksáriakról is írjunk a lapban, akik meghatározó személyiségei a közösségnek. Így készült
portré többek között dr. Valentovics Juliannáról, a kerület új díszpolgáráról, Hafuzi Avnijáról,
aki idén a Soroksárért Érdemérmet kapta, illetve Medvés Erikáról, az Év Szociális
Dolgozójáról.
Odafigyelünk arra is, hogy mind az olvasói, mind a képviselői igényeknek eleget tegyünk a
témaválasztás tekintetében. Többször írtunk a kerületet érintő tömegközlekedési
változásokról, tervekről, valamint egyes közüzemi szolgáltatásokról (kéményseprés,

szemétszállítás). A rendészeti osztály tevékenysége, munkájának bemutatása kiemelten
szerepelt a lapban, de a Helpynetről is több tájékoztatóanyagot közzétettünk.
Lehetőségeinkhez mérten tájékoztatást adunk jótékonysági rendezvényekről, akár egyházi,
akár civil kezdeményezésekről, így például egy tűzeset károsultjainak megsegítésére
szerveződött jótékonysági koncertről, illetve egy súlyos beteg kislány gyógykezelését segítő
programról is beszámoltunk.
Bejáratott, jó az együttműködés a helyi intézményekkel, iskolákkal, óvodákkal, a művelődési
házzal, a zeneiskolával és a sportklubokkal. Igényt tartanak a szereplésre, eredményeik
publikálására. Az intézmények eredményességének bizonyítéka az újság hasábjain történő
megjelenés. Emellett számos pályázati projektnél kötelező is az ilyen jellegű közzététel.
Állandónak mondható az egyházi hírek megjelentetése. Bemutattuk lapunkban a kerület új
egyházi vezetőit, akik azóta is rendszeresen küldik tájékoztatóikat, meghívóikat
rendezvényeikről.
Felelős szerkesztőként továbbra is a hiteles, tényszerű, kiegyensúlyozott tájékoztatást tartom a
legfontosabbnak, a kiadó elvárásainak megfelelve, de mindenekelőtt a médiatörvény
betartásának figyelembevételével.
Év elején mind a polgármesteri hivatalt, mind az intézményvezetőket tájékoztattam a
lapzárták és megjelenések időpontjáról, és kértem, annak megfelelően juttassák el hozzám a
megjelentetésre szánt programjaikat, tájékoztatóikat. Az aktuális lapzárta előtt pedig mindig
küldök egy emlékeztető e-mailt a lapzártáról. Ettől függetlenül továbbra is adódnak abból
nehézségek, hogy későn küldik a cikkeket, pedig a lapzárták időpontja hosszú-hosszú évek
óta változatlan: mindig a testületi ülést megelőző hétfő déli 12 óra. Ezen nem változtattunk! A
megkésett anyagok miatt több esetben át kellett szerkeszteni, újra kellett tördelni a már
elkészült oldalakat. Azt is tudni kell, hogyha a Vitexprint Kft. nem szállítja le az újságot a
megadott megjelenési határidőre, akkor kötbért kell fizetnie az önkormányzat részére.
Az imprimálás 2017. februárig a kiadóval, dr. Laza Margit jegyzővel történt. Az
önkormányzat vezetésének utasítására márciustól Gelei József és Z. Molnár Szilvia is részt
vesz az imprimálási folyamatban.
A Soroksári Hírlap 10 000 példányban jelenik meg, amelyből minden soroksári háztartásba,
illetve a XXIII. kerület intézményeibe (hivatal egységei, könyvtár, művelődési ház,
hirdetőpartnerek) is kerül. A Soroksári Hírlap PDF-ben a www.soroksar.hu honlapra is
felkerül.
Budapest, 2017. november 22.

Jónás Ágnes
felelős szerkesztő

