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A honlap szerkesztése
• A felelős szerkesztő
A honlap szerkesztési feladatinak ellátására a képviselő testület felelős szerkesztőt a
választ egyszerű többséggel hozott határozatával. Amennyiben a felelős szerkesztő
nem a testület tagjai közül kerül megválasztásra, abban az esetben a testület tagjai
közül társszerkesztőt választ.
A felelős szerkesztő személyére bármely képviselő, a polgármester és a jegyző tehet
javaslatot.
• Tartalom feltöltés
A honlapra csak a felelős szerkesztő vagy az általa megbízott személy tölthet fel
tartalmat a jelen szabályzat „Tartalmi kérdések” pontjában meghatározottak
betartásával.
• Cikkek benyújtása
Újságcikket, hirdetést, ill. bármilyen feltöltendő tartalmat benyújthat bármely
képviselő, a polgármester a Polgármesteri Hivatal dolgozói, helyi civil szervezetek
képviselői, továbbá valamennyi helyi lakos.
Az anyagot (képeket kivéve) kizárólag elektronikus formában, Word dokumentumban
kell eljuttatni egy külön erre a célra létrehozott e-mail postafiókba
(patkaihonlap@gmail.com). A postafiókot a felelős szerkesztő kezeli.
Amennyiben a tartalmat benyújtónak nincs módja Word formátumban benyújtani a
cikket, abban az esetben is kizárólag írott formában, írógéppel készített, vagy
kézzel, nyomtatott betűvel írt cikket is van mód benyújtani a személyesen a
polgármesteri hivatalban illetve a felelős szerkesztőnél.
Tartalmi kérdések
• Valamennyi testület ülés jegyzőkönyvét azok hitelesítését követően legkésőbb 5
munkanapon belül fel kell tölteni az Önkormányzat menüpont Jegyzőkönyvek
almenüjébe.
• A Testület által elfogadott helyi rendeleteket külön, az Önkormányzat menüpont alatt
létrehozandó Rendeletek almenübe kell feltölteni.
• A Képviselő Testület ülései, az Önkormányzat által szervezett hivatalos
megemlékezések, programok, valamint a lakossági fórumok időpontjait legalább 1
héttel korábban fel kell tölteni a Programok menüpontba. Emellett a Hírek

menüpontban is szerepeltetni kell őket rövid ismertetővel és a Program menüpontra
hivatkozó linkkel együtt.
• A Pátkai Hírek lapzárta időpontja két héttel korábban felkerül a „Hírek” menüpontba.
• A honlapon a helyi (pátkai székhelyű) kistermelők, szolgáltatók és vállalkozások
részére ingyenes hirdetési felület kerül kialakításra Hirdetések menüpont néven az
Ingatlanpiac menüpont alatt.
• Az Ingatlanpiac menüpont ingyenes hirdetési lehetőség mindenki számára a pátkai
ingatlanok hirdetéséhez.
• A közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával,
átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények
módosításáról szóló 2003. évi XXIV. törvényben – közismert nevén „Üvegzseb
törvényben” – meghatározott tartalmak felöltésre kerülnek az újonnan létrehozandó
„Üvegzseb” menüpontba.
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