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Tisztelt Közgyűlés! 
 
Az Új Szécsényi Terv keretében 2014. december 30-ával meghirdetésre került a TÁMOP-
6.1.5/14 kódszámú, a „Területi emberi erőforrás fejlesztés komplex programok 
támogatása” című pályázati felhívás. A kiírás alapján lehetőséget kaphatunk arra, hogy a 
megye lakossága egészségi állapotának javítását célzó komplex beavatkozású programot 
hozzunk létre, mely hozzájárul az egyének életminőségének, ezáltal a munkaerő-piaci 
lehetőségének javításához. 
A felhívás alapján az önkormányzat 100%-os tulajdonú gazdasági társasága, a Nógrádi 
Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Ügynökség) elkészítette a 
pályázatot, melyből a következő sarokpontokat emelem ki: 

- Az Ügynökség egy 7 tagú konzorcium vezetőjeként elkészítette az „e-GÉSZSÉG” - 
Innovatív megoldásokkal Nógrád Megye munkaképességéért címmel a TÁMOP-
6.1.5/14 kódszámú felhívásra a pályázatot.  

- Konzorciumi partnerek: Margit Kórház Pásztó, A Háztartások Foglalkoztatásáért 
Alapítvány, „VÁRUNK” Alapítvány,  Biztosabb Jövőért Kistérségi Közhasznú 
Egyesület, Szent Lázár Megyei Kórház, Dr. Kenessey Albert Kórház 
Balassagyarmat.  

- A pályázó konzorcium célja, hogy innovatív egészségfejlesztési programok 
megvalósításával és hatékonyságának mérésével a projekt megalapozza, hogy a 
megyében megvalósítandó térségi fejlesztési programok által létrehozott 
munkahelyeken egészséges és egészségtudatos emberi erőforrás álljon 
rendelkezésre. A projekt megvalósításával a szervezet a konzorciumi partnerekkel 
kialakít egy a megyei viszonyokra szabott egészségfejlesztési tudás- és 
módszertani- bázist, melynek legfontosabb eredménye lesz, hogy a helyi és 
speciális egészségfejlesztési igényekre hatékony, együttműködésen alapuló 
szakmai megoldással tud szolgálni a projekt megvalósítása során és azt követően is. 

- A projekt összköltsége  548.493.173,-Ft, melyből a konzorciumvezető Nógrád 
Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft költségvetése  159.375.723,-Ft. A 
támogatás mértéke 100 %-os. Az Ügynökség fő tevékenysége a projekt 
előkészítése, megvalósításának koordinálása, az egészségtudatosságot javító 
kampány irányítása, a szakmai programok felügyelete, illetve az informatikai háttér 
kialakítása és folyamatos biztosítása. A projektmenedzsment feladatokat részben a 
Nógrádi Fejlesztési Ügynökség munkatársai látják el. A pályázat megvalósítása 
érdekében szükséges létszám 8 fő (4 fő projekt menedzsment, 4 fő témavezető).  

- A megvalósítás kezdete 2015. február 1., fizikai befejezése 2015. október 31. 
- A projekt hosszú távú célja, hogy projekt keretében a 2015-2020-as időszakra 

előkészítsen egy széleskörű együttműködésen alapuló komplex megyei 
egészségfejlesztési humán-erőforrás fejlesztési stratégiát és akciótervet. A célok 
érdekében szükséges a lakosság lelki és fizikai egészségének fejlesztését célzó új 
módszerek alkalmazása, az egészséges életmódot támogató pozitív közösségi 
minták elterjesztése (egészségtudatosság fejlesztése), ezen keresztül a lakosság 
foglalkoztathatóságának javítása. 
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A pályázatot az Ügynökség 2015. január 29-én benyújtotta, jelenleg folyik a hiánypótlás. 

A közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) 
Kgy. rendelet 39. § g) pontja szerint a közgyűlés dönt az önkormányzati tulajdonú 
gazdasági társaság beszámolójáról, üzleti tervéről. Tekintettel arra, hogy az áprilisi ülésen 
tervezzük tárgyalni a vonatkozó dokumentumokat, ugyanakkor a pályázat kezdeti 
időpontjával, 2015. február 1-jétől már meg kell hozni az Ügynökség ügyvezetőjének a 
halaszthatatlan döntéseket, ennek következtében az intézkedéseket, indokolt, hogy a 
testület tájékoztatást kapjon a működtetést alapvetően befolyásoló tényezőkről. 
 
Mindezek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, a 
határozati javaslat elfogadására.  
 
Salgótarján, 2015. február 17. 
 
          Skuczi Nándor 

 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
a  „Területi emberi erőforrás fejlesztési komplex programok támogatása” című, 

TÁMOP-6.1.5/14 kódszámú pályázatban  
való részvétel érdekében megtett intézkedésekről 

 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és jóváhagyólag 

tudomásul vette a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. által a „Területi 
emberi erőforrás fejlesztési komplex programok támogatása” című, TÁMOP-
6.1.5/14 kódszámú pályázati felhívásra összeállított dokumentumot.  

2. A Közgyűlés felhívja az ügyvezető figyelmét, hogy a pályázat megvalósítási 
szakaszában maximálisan vegye figyelembe a Kft. likviditási helyzetét, az 
önkormányzat teherviselő képességét. 
Határidő:  folyamatos 
Felelős:   Sándor Ildikó, ügyvezető 

3. Tekintettel a pályázat nagyságrendjére a Közgyűlés utasítja elnökét, hogy kísérje 
figyelemmel a megvalósítás folyamatát. 
Határidő:  folyamatos 
Felelős:   Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 

 
Salgótarján, 2015. március 3. 
 
 
 

Skuczi Nándor  
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Szabó József  
Nógrád megyei jegyző 

 
 


