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Tisztelt Közgyűlés! 
 
A testület a 27/2008 (II. 14.) Kgy. határozatával (a továbbiakban: határozat) fogadta el az 
önkormányzat 2008-2010. évekre szóló kommunikációs stratégiáját, melyben utasított arra, 
hogy tájékoztassam a testületet az éves  kommunikációs feladatok végrehajtásáról. 
 
A 2010. évben az önkormányzat munkájával kapcsolatos sajtótevékenységet az elnöki kabinet 
kommunikációs feladatokkal megbízott munkatársa, valamint megbízási szerződés alapján a 
Kelet-Nyugat Üzletinform Bt. látta el. Feladatuk a rendszeres kapcsolattartás a helyi és 
országos – írott és elektronikus – média képviselőivel, a Nógrád megye településein 
megjelenő sajtóorgánumokról szóló adatbázis frissítése, sajtótájékoztatók megszervezése, 
folyamatos tájékoztatás nyújtása a közgyűlés, illetőleg a közgyűlés tisztségviselőinek 
tevékenységéről, programjairól a sajtó képviselői részére. 
 
A sajtóval való kapcsolattartás és a tájékoztatás eszköze elsősorban az elektronikus levelezés 
volt. A sajtó képviselői többnyire a hét első napján kapták meg a sajtó érdeklődésére számot 
tartó eseményekről szóló tájékoztatót, a nagyobb események háttéranyagait. Ez azért fontos, 
mivel a kisebb erőforrásokkal rendelkező írott és elektronikus médiák szerkesztői teljes 
mértékben ezekre az összefoglalókra, tájékoztatókra támaszkodnak. 
 
Az írott sajtóban történő folyamatos megjelenésünket 2010-ben is, a Nógrádi Média Kiadó 
Kft-vel kötött szerződés alapján, a Nógrád Megyei Hírlap 2.000.000,- Ft+áfa megbízási 
összegért biztosította.  
A hírlap rendszeresen tájékoztatta a megye lakosságát a közgyűlés munkájáról, az 
önkormányzat működéséről, intézményeinek tevékenységéről, rendezvényeiről. 
 
Mint az elmúlt években, 2010-ben is (2011. augusztus 31-ig szóló határozott ideig) 
megállapodás alapján háromféle kommunikációs szolgáltatással bíztuk meg – havi 50.000,- Ft 
+ ÁFA összegért – a NÉZŐPONT Intézet Elemző és Kutató Zrt-t: 

− a „Hetilap-figyelő” összefoglalójának megküldésével, és az abban foglaltakkal 
kapcsolatban felmerült kérdések megválaszolásával; 

− napi reggeli kommunikáció elkészítésével és megküldésével; 
− havi politikai jelentés elkészítésével és megküldésével. 

 
A kedvező tapasztalatokat figyelembe véve a karácsonyi ünnepek alkalmából – az elmúlt 
évben is – telefonon juttattam el jókívánságaimat – a megyei önkormányzat nevében is – 
Nógrád megye polgáraihoz. Ez az EnterNet2001 Kft. közreműködésével 218.346,- Ft 
összegért történt meg.  
 
2010-ben igen nagy látogatottságnak örvendett a megyei közgyűlés saját, valamint az általa 
működtetett Nógrád TV honlapja. Ez megmutatkozott az elektronikusan regisztrált látogatók 
számából, valamint a tetszési indexből. Különösen a „nógrádi identitás” programjainak 
klikkjei és tudósításai kerültek nagy számban letöltésre. A legsikeresebb filmanyagok a 
tudósítások, riportok, klipek, a Mikszáth jubileumi emlék év rendezvénysorozaton, a Madách 
díjátadó ünnepségen a különböző videó üzenetek alkalmával, a Megyenapon, valamint a 
nemzeti és kegyeleti ünnepeken készültek. 
 
A Bátonyterenyén rendezett Megyenap kapcsán immár hagyományosan jelentettük meg a 
Nógrádi Fesztivál c. színes újságot, melyet igyekeztünk a megye valamennyi háztartásába 
eljuttatni. A lap az elnöki köszöntőn túl megjelenési lehetőséget biztosított a nógrádi városok, 
a hagyományőrző kistelepülések, a közgyűléssel kapcsolatos történések és a fenntartó által 
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működtetett intézmények mindennapjainak. Ugyanakkor részletes programot közölt a 
közgyűlés által kezdeményezett rendezvényekről is.  
 
A Palócföld c. irodalmi, művészeti és közéleti folyóirat az egyetlen, megyei önkormányzat 
által fenntartott és megjelentetett kiadvány. A lapban túlnyomórészt irodalmi és művészeti 
témák, írások kerülnek előtérbe, háttérbe szorítva a közéleti írásokat.  
 
A megyei weboldal frissítése folyamatos, a változások, az új információk és a közgyűlés 
működésével kapcsolatos adatok feltöltése rendszeresen megtörténik. A jogszabályok által 
előírt tartalmi követelményeknek a honlap eleget tesz, és a nyertes pályázatok ismertetői is 
részévé váltak.  A megyei intézmények által szervezett rendezvények nyilvántartása a 
weblapot böngészők számára is elérhető. A nekik biztosított elektronikus pályázati jelentő és 
nyilvántartó rendszer még fejlesztés alatt áll, a Európai Uniós pályázatok külön nyilvántartást 
fognak kapni.  A www.nograd.hu  kezdőoldalról elérhető turisztikai információs weblap 
jelenleg nem elérhető, hamarosan a Nógrád Turisztikai Közhasznú Kft. által működtetett 
weboldal veszi át a helyét. Az önkormányzatunk honlapja is megújulás előtt áll, azzal a 
szándékkal, hogy a változó formai és tartalmi követelményeknek mindenben eleget téve 
szolgáltasson információkat a látogatók számára. 
 
Külön hangsúlyt kapott 2010 nyarán és az azt követő hónapokban általam és a Főjegyző úr 
által jegyzett kezdeményezés az árvizek nógrád megyei áldozatainak megsegítésére. Ennek 
nyomán készült film, több tucatnyi újsághír a helyi, valamint az országos médiában került 
megjelenésre. Ezt kiegészítették az autóbuszokon megjelentetett segélyfelhívások. Ennek 
nyomán került sor 14 kamionnyi árú (ruházat, bútor, építőanyag stb.) közadakozásból történő 
begyűjtésére és szétosztására. A pénzadományokat a rászorultság sorrendjében jutattuk el a 
károsult települések önkormányzataihoz. A támogatók jóvoltából tudtam kezdeményezni az 
árvízkárosult Nógrád megyei gyerekek vakációs táborának eredményes lebonyolítását. 
Mindezek igen nagy terjedelemben kaptak megjelenési lehetőséget az elektronikus és az írott 
médiában. 
 
Szintén 2010-ben láttuk vendégül az orosz televízió kemerovói területi stábjának delegációját. 
A megye számtalan pontján forgatott riportjaikat tudósításaikat és a közel egy órás úti filmet 
folyamatosan sugározzák az oroszországi televízió regionális csatornái. 
 
Nógrád Megye Önkormányzata 2010-ben az alábbi kiadványokat jelentette meg, illetve járult 
hozzá azok létrejöttéhez: 

− 2010. évi Palóc Kalendárium 
− Nógrádi Fesztivál újság (a Megyenap magazinja) 
− „Nógrád a Varázslatos Világ” című füzetsorozat (17.-21. szám) 
− 2010. évi rendezvénynaptár 
−  „Nógrád a varázslatos világ” című kétnyelvű turisztikai kiadvány 

 
Mindezeken felül tájékoztatókat, interjúkat, programleírásokat hoztunk nyilvánosságra olyan 
megyei és országos terjesztésű kiadványokban mint: Túrabakancs, Top 50, Gabora gála, 
Szuperinfó és különböző szlovák-magyar nyelven megjelenő kiadványok. DVD 
formátumban, és nagy példányszámban tettük közzé a „Palócország” című identitás 
filmünket.  
 
A 2010. évi sajtómegjelenések értékelése során megállapítható, hogy a tervezett 
kommunikációs feladatokat elvégeztük. A közgyűlés tisztségviselői eleget tettek közszereplői 
feladataiknak és a kiemelt eseményekről (Megyenap, kihelyezett ünnepi közgyűlések, 
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Nógrádi Nemzetközi Folklór Fesztivál, pályázatok kiírásai, karitatív közleményei és 
közérdeklődésre számot tartó történései stb.) szóló híradások, megfelelőek, informatívak 
voltak. 
 
Mivel a testület határozatával elfogadott kommunikációs stratégia az elmúlt évben lejárt, így 
az önkormányzat kommunikációval kapcsolatos elképzeléseit a 2010-2014. évi ciklusra 
vonatkozó gazdasági programjában határoztuk meg. 
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést a beszámoló elfogadására. 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT  
 

a 2010. évi kommunikációs stratégiai tevékenységről, 
az önkormányzat tájékoztatási feladatainak  

ellátásáról szóló beszámoló elfogadására 
 
 
A közgyűlés megtárgyalta és elfogadja Nógrád Megye Önkormányzata 2010. évi 
kommunikációs tevékenységéről szóló beszámolóját. Felkéri elnökét, hogy a 2011. évi 
kommunikációs feladatairól a testület 2012. áprilisi ülésén számoljon be. 
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a továbbiakban is fordítson kiemelt figyelmet a 
kommunikációs feladatok végrehajtására, a tájékoztatás új formáinak kialakítására. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Salgótarján, 2011. április 7. 
 
 
 
 
         Becsó Zsolt 
  
 
 
 


