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Tisztelt Közgyűlés! 
 

A Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: 
Ügynökség) Nógrád Megye Önkormányzata 100 %-os tulajdonú gazdasági társasága, a 
taggyűlési jogokat a közgyűlésünk gyakorolja. Az Ügynökség alapító okirata szerint a tag 
kizárólagos joga a mérleg megállapítása, az éves beszámoló elfogadása. 

Az Ügynökség Ügyvezetője elkészítette a határozati javaslat mellékleteit képező mérleget és 
eredmény-kimutatást tartalmazó 2014-es üzleti évről szóló beszámolót (1.,2. sz. melléklet), 
kiegészítő mellékletet (3. sz. melléklet) továbbá a közhasznúsági mellékletet (4. sz. 
melléklet).  

A testület 2014. áprilisi ülésén fogadta el az adott évre szóló üzleti tervet, mely meghatározta 
a gazdálkodás kereteit és feltételrendszerét. Az Ügynökség működésének forrását alapvetően 
az Államreform Operatív Program (a továbbiakban: ÁROP) keretében megnyert 
önkormányzati pályázat által fedezett szerződés biztosította. A szerződés alapján vállalt 
feladatok az alábbiak voltak: 

- a projektrendszerezés elvégzése, a Program keretében készülő megyei stratégiai 
program, továbbá a megyei operatív program végleges változatának elkészítése, 

- szakmai műhelyek megtartása, a megyei gazdaságfejlesztési, a megyében található 
városokra és térségeikre kiterjedő kistérségi fejlesztési részprogramok, valamint az 
ágazati operatív programokhoz illeszkedő megyei területfejlesztési dokumentum 
egyeztetési változatának elkészítése, 

- a megyei gazdaságfejlesztési részprogram és a megyében található városokra és 
térségeikre kiterjedő kistérségi fejlesztési részprogramok véglegesítése, valamint az 
ágazati operatív programokhoz illeszkedő megyei területfejlesztési dokumentum 
véglegesítése, 

- a megyei területfejlesztési részprogramok minőségbiztosításának értékelése, szükség 
szerinti korrekciója, 

- a megyei gazdaságfejlesztési részprogram és a megyében található városokra és 
térségeikre kiterjedő kistérségi fejlesztési részprogramok továbbfejlesztett 
változatainak véglegesítése, 

- a megyei területfejlesztési dokumentum minőségbiztosításának értékelése, szükség 
szerinti korrekció. 

A működési kiadások teljesítése alapján a következőket emelem ki: 
- személyi juttatások és járulékai 5 fő 12 havi személyi juttatását, továbbá a GYES-ről 

visszatérő munkavállaló munkaviszony megszűnése miatti költségeket tartalmazza; 
- az egyéb anyagjellegű szolgáltatásoknál a 2014-2020-as uniós költségvetési 

időszakhoz kapcsolódó tervezési feladatok alvállalkozóinak költségei jelennek meg; 
- az egyéb működési kiadások közel az előző év szintjén realizálódtak. 

A 2014. évi mérleg és eredménykimutatás szerint a mérleg szerinti eredmény 6.459 E Ft, 
melynek hatására – valamint az előző évi eredményt is figyelembe véve – a saját tőke 
meghaladja a jegyzett tőke összegét. 
 
A leírtak alapján szükséges hangsúlyozni, hogy az Ügynökség működése az 
önkormányzatunk által átadott feladatoktól és forrástól függ. 
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A beszámolót a Felügyelő Bizottság megtárgyalta, véleményük jelen előterjesztés 5. számú 
mellékletét képezi. 
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, a határozat és mellékletei 
jóváhagyására.  
 
 
Salgótarján, 2015. április 9. 
 
 
 
          Skuczi Nándor 

 
 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolójának elfogadására 

 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint alapító – e határozat 1.-5. sz. mellékletei 
szerint – megtárgyalta a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi 
gazdálkodásáról szóló beszámolót, melyet a beterjesztett értékkel egyezően 17.029 E Ft 
mérleg főösszeggel és 6.459 E Ft mérleg szerinti eredménnyel jóváhagy.  A 2014. üzleti 
évben keletkezett adózott eredmény terhére osztalék nem kerül jóváhagyásra. 
A Közgyűlés utasítja a Kft. ügyvezetőjét a beszámoló letétbe helyezésével és közzétételével 
kapcsolatos intézkedések megtételére. 
Határidő: 2015. május 31. 
Felelős: Sándor Ildikó, ügyvezető 
 
 
 
 
Salgótarján, 2015. április 23. 
 

 
 

Skuczi Nándor 

 
 

dr. Szabó József 
Nógrád Megyei Önkormányzat Nógrád megyei jegyző 

Közgyűlésének elnöke  
 










































