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Rákosmente 2011. március 1-jétől új, korszerű honlappal
jelentkezik
Rákosmente Önkormányzata bruttó 5,5 millió forintos fejlesztésnek köszönhetően
2011. március 1-jén indítja el új honlapját. Az új portál elkészítésére az
önkormányzat bruttó 1,35 millió forint pályázati támogatást nyert az ÁROP
„Szervezeti
folyamatok
korszerűsítése
Rákosmente
Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatalában” című pályázat keretében, a fennmaradó bruttó 4,15
millió forintot az önkormányzat önerőből biztosította.
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának célja, hogy egy XXI.
századi, a modern kertvároshoz illő, korszerű honlap szolgálja a kerületiek
kényelmét, tájékozódását. Ügyfélbarát önkormányzatként, az internet biztosította
lehetőségekkel segíteni szeretné a kerület lakóit a gyors és pontos ügyintézésben. Az
új honlap ezen felül bemutatja a XVII. kerület kulturális, természeti értékeit, interaktív
módon bepillantást nyújt Rákosmente mindennapjaiba.
A magyar önkormányzatok honlapjai többségükben nem korszerűek, korszakváltás előtt
állnak. 2011. március 1-jétől Rákosmente polgárai az új honlap korszerű
szolgáltatásainak köszönhetően otthonról vagy munkahelyről kényelmesen és
gyorsan tudják intézni hivatali ügyeiket. A megújult honlap már tartalmazza az egyes
hatósági ügyek eljárásmódjának teljes körű leírását, és a hozzájuk kapcsolódó
nyomtatványokat, melyeket az ügyfelek letölthetnek, kinyomtathatnak, ezt követően a
személyes ügyintézés gyorsabb és hatékonyabb módon történik. A honlap különlegessége egy
olyan „Interaktív térkép”, melynek alapja a kerület helyrajzi számokkal ellátott
övezeti térképe és egy légi felvétel, amelyre különböző plusz szolgáltatások épülnek.
Például megjeleníthetőek rajta a kerületi egészségügyi, szociális és oktatási intézmények,
valamint a választókerületi körzetek is.
Rákosmente honlapján az elektronikus ügyintézéshez szükséges felület kialakítása a
fejlesztés második ütemében kerül bevezetésre. A második fejlesztési ütem befejezését
követően a www.rakosmente.hu portál képes lesz európai szintű ügyintézési felületként
működni, ezért kifejezetten ügyfélbarát szolgáltatásaival hazánk egyik legkorszerűbb
önkormányzati honlapja lesz.
Az új weboldal példaértékűen jeleníti meg a közérdekű adatokról szóló törvény és az
„üvegzseb” törvény által előírt adatokat.
Az önkormányzat célja, hogy Rákosmente polgárai első kézből kapjanak tudomást a
helyi érdekű kezdeményezésekről, hírekről, minden döntésről, ami életüket érinti.
Tudjuk, hogy az internet egyre meghatározóbb információforrás a közösségek életében, ezért
ezen hírcsatorna kihasználása városunk hatékony működése és irányítása szempontjából a
XXI. században elengedhetetlen.
Szándékunkban áll Rákosmente polgárai, de akár ország egyéb pontjairól érkező
látogatóink számára is, egy interaktív felületet – Fórumot – létrehozni, amely funkció
Rákosmente új honlapján a közösség tájékoztatását, közösségépítő célok
megvalósítását támogatja. Fontosnak tartjuk a helyi közügyek közvetlen és azonnali
megvitatását, véleményeknek, észrevételeknek kívánunk helyet adni, hiszen a település
fejlődése, a közösség jóléte nemcsak a városvezetésen, hanem az itt élők aktív részvételén is
múlik.
Reméljük Ön is elégedett lesz Rákosmente új honlapjával!
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