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Tisztelt Közgyűlés! 
 
Az önkormányzat kommunikációval kapcsolatos elképzeléseit a 2010-2014. évi ciklusra 
vonatkozó gazdasági programról szóló 3/2011. (II. 14.) Kgy. határozattal fogadta el. 
 
2011. 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 elsődleges eszköze az elektronikus levelezés volt. A média 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 támaszkodhattak. 
Az írott sajtóban történő folyamatos megjelenésünket 2011-ben is, a Nógrádi Média Kiadó 
Kft-vel kötött szerződés alapján, a Nógrád Megyei Hírlap 1.300.000,- 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, úgy az elmúlt évben is egy megállapodás alapján többféle 
kommunikációs szolgáltatással bíztuk meg – havi 50.000,- Ft+ ÁFA összegért – a 
MÉDIANÉZŐ Kft-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. 

 
2011-ben is igen nagy látogatottságnak örvendett a megyei közgyűlés saját website-ja, 
valamint az általa működtetett Nógrád TV és Nógrádi Esélyek Háza honlapja. Ez 
megmutatkozott az elektronikusan regisztrált látogatók számából, valamint a tetszési 
indexből. Különösen a „nógrádi identitás”, a „Palóc Varázslat” és a „Palóc Esély” 
programjainak klikkjei és tudósításai kerültek nagy számban letöltésre. A legsikeresebb 
filmanyagok a tudósítások, riportok, klipek, a Rétsági Megyenap-i rendezvénysorozaton, az 
„Utazás 2011 Kiállításon”, a Madách díjátadó ünnepségen, a különböző videó üzenetek 
alkalmával, a június 18-i Nógrád Megye Bemutatkozik c. programon - Budapesten a 
Millenáris Parkban – a Palócföldi Advent programsorozatán, valamint a nemzeti és kegyeleti 
ünnepeken készültek. 
 
A Palócföld c. irodalmi, művészeti és közéleti folyóirat az egyetlen, megyei önkormányzat 
által fenntartott és megjelentetett rendszeres 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 elérhetőek voltak. A nekik biztosított elektronikus pályázati 
jelentő és nyilvántartó rendszer működik, amelyben az Európai Uniós pályázatok külön 
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nyilvántartást kaptak. A www.nograd.hu kezdőoldalról elérhető turisztikai információs 
weblapnak a Nógrád Turisztikai Közhasznú Kft. (TDM) által működtetett weboldal vette át a 
helyét. Az önkormányzatunk honlapja is megújulás alatt áll, azzal a szándékkal, hogy a 
változó feladatkör nyomán, az új formai és tartalmi követelményeknek mindenben eleget téve 
szolgáltasson információkat a látogatók számára. 
 
Nógrád Megye Önkormányzata 2011-ben az alábbi kiadványokat és promóciós filmeket 
jelentette meg, illetve járult hozzá azok létrejöttéhez: 
 

• 2011. évi Palóc Kalendárium 
• „Nógrád a Varázslatos Világ” című füzetsorozat (22-23-24. száma) 
• 2011. évi rendezvénynaptár 
• „Palócvarázslat” című kétnyelvű turisztikai kiadvány 
• Nógrád a Palócvarázslat c. DVD film (40 perces) 

 
Mindezeken felül tájékoztatókat, interjúkat, programleírásokat hoztunk nyilvánosságra, a 
települési, a megyei és az országos terjesztésű kiadványokban. Külön DVD formátumban, és 
nagy nyilvánosság előtt tettük elektronikusan közzé a „A Palócvarázslat” című 
idegenforgalmi célú filmünket. A 2011. évi sajtómegjelenések értékelése során 
megállapítható, hogy a tervezett kommunikációs feladatokat elvégeztük. A megye 
településein megjelenő helyi újságok szerkesztőségei számára minden esetben biztosítottuk a 
megfelelő tájékoztatást, valamint sajtóanyagot. A sajtótájékoztatók, televíziós riportok, rádiós 
interjúk során a közgyűlés tisztségviselői egész évben folyamatosan eleget tettek közszereplői 
feladataiknak. A kiemelt eseményekről (Megyenap, kihelyezett ünnepi közgyűlések, 
fesztiválok, pályázatok kiírásai, karitatív közleményei és más közérdeklődésre számot tartó 
történései stb.) szóló híradások megfelelőek és informatívak voltak. 
A megyei közgyűlés megváltozott feladatköréből adódóan a kommunikációs törekvések is új 
kihívás elé néznek az elkövetkező időszakban. 
 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a beszámoló elfogadására. 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 
a 2011. évi kommunikációs stratégiai tevékenységről, 

az önkormányzat tájékoztatási feladatainak 
ellátásáról szóló beszámoló elfogadására 

 
 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadja Nógrád Megye 
Önkormányzata 2011. évi kommunikációs tevékenységéről, az önkormányzat tájékoztatási 
feladatainak ellátásáról szóló beszámolót. 
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, 2012. április 2. 

 

Becsó Zsolt 


