MAROS MEGYEI TANÁCS
2017. március 30.-i
44. számú HATÁROZAT
a Maros Megyei Tanácsnak a Nyilvános Kommunikációs Stratégiájának a jóváhagyására
vonatkozóan

Maros Megyei Tanács,
Látva a Regionális Fejlesztési és Pályázat Kivitelező Igazgatóság Külkapcsolati és Sajtókapcsolatok
Osztályának a 6117/24.03.2017. sz. Indokolását a Maros Megyei Tanácsnak a Nyilvános
Kommunikációs Stratégiájának a jóváhagyására vonatkozóan, valamint a szakbizottságok
véleményezéseit,
Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a helyi közigazgatásra vonatkozó
215/2001. sz. Törvény 97. cikkelyének (1) bekezdésének alapján,
határoz:
1. cikkely Jóváhagyja, a Maros Megyei Tanácsnak a Nyilvános Kommunikációs Stratégiáját, a
jelen határozat szerves részét képező melléklet szerint.
2. cikkely A jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanács Elnöki Kabinetjével és a Maros
Megyei Tanács szakapparátusával.

ELNÖK
Péter Ferenc

Ellen jegyzi
JEGYZŐ
Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS
REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS PÁLYÁZAT KIVITELEZÉSI IGAZGATÓSÁG
REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI SZOLGÁLAT
KÜLKAPCSOLATI ÉS SAJTÓ KAPCSOLATOK OSZTÁLY

2017.03.24.-i 6117. sz.
VI D/1 akta
INDOKOLÁS
a Maros Megyei Tanácsnak a Nyilvános Kommunikációs Stratégiájának a jóváhagyására
vonatkozóan
A Maros Megyei Tanács, a megye szintjén létrehozott, helyi közigazgatási hatósági minőségben, a
tevékenységével a személyek széles csoportjait befolyásolja és felkelti azoknak az érdeklődését.
A Maros Megyei Tanács által irányított Gazdasági-szociális tevékenységek programjának keretében
létezik egy fejezet, amelyet a nyilvános kommunikációnak szántak, de nem létezik egy Nyilvános
Kommunikációs Stratégia.
Ennek a dokumentumnak a célja, egyrészt, a polgároknak, mint a Maros Megyei Tanács
tevékenységére és tervezeteire vonatkozó, helyi közigazgatási szolgáltatásoknak a direkt
kedvezményezettjeinek, a látókörének a megváltoztatása és ugyanakkor, a helyi közhatóság szintjén
a szervezeti irányítás javítása, egy általános keret létrehozásával, amelynek alapján a
kommunikációs tevékenység lesz hatékonnyá téve.
A helyi közigazgatási intézményeket elkezdték mind inkább olyan intézményekként értékelni, mint
amelyek ugyanolyan elvek felé kéne irányuljanak akár az üzleti környezet szervezetei, ami a
nyilvános kommunikálást illeti, figyelembe véve a közhatóságokra jellemző törvényes határokat.
Ez feltételezi a források sokkal jobb kihasználásait, az egyik oldalról, de a nyilvános kommunikáció
stratégiájának adott fokozott figyelmet is. Úgy ahogy egy cégnek lényeges az ügyfeleivel való
kommunikáció, ugyanolyan fontos kell, hogy legyen egy helyi közigazgatásnak az általa képviselt
polgárokkal való kommunikáció. A helyi közigazgatások ugyanolyan hatásosan kell
kommunikáljanak, mint a magáncégek, hogy válaszoljanak az „ügyfeleik” szükségleteire, hogy a
nekik szükséges szolgáltatásokat biztosítsák és hogy megkönnyítsék az aktív és informált részvételt
az igazgatási életben.
A Maros Megyei Tanács Nyilvános Kommunikációs Stratégiája javasolja, hogy a maros megyei
közösség minél nagyobb részének a soraiban létrehozzon a Maros Megyei Tanácsban való bizalmi
környezetet, az igényeknek való megfelelési kapacitásában.
Egy fontos érv a jelen Stratégia kidolgozására a tény, hogy a Maros Megyei Tanácsnak elég
alacsony a láthatósági foka, összehasonlítva más maros megyei közintézménnyel. Az intézmény
nyilvános részvételét a legnagyobb mértékben a maros megyei médiában megjelenő egyes anyagok,
a saját vezetősége által adott interjúk és, körülményenként, a Megyei Tanács különböző eseményeit,
tevékenységeit hirdető egyes sajtó anyagok által vannak biztosítva, anélkül, hogy létezne a
probléma egységes érintése és anélkül, hogy a kommunikációs eszközök széles körét használnák.
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Ezen okokból kifolyólag úgy ítéljük, hogy időszerű és javasoljuk jóváhagyásra a Maros Megyei
Tanács Nyilvános Kommunikációs Stratégiáját, a melléklet szerint, amely szerves része a jelen
határozattervezetnek.

Elnök

Igazgató

Péter Ferenc

Valer Băţagă

Készítette: Viţelar Corina Alexandra, tanácsadó, Lukacs Katalin, tanácsadó
Ellenőrizte: Suciu Călin, szolgálatvezető
2 pld.
1 melléklet
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