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Tisztelt Közgyűlés! 

A közgyűlés áprilisi ülésének napirendjén szerepel a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség 
Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Ügynökség) 2014. évi számviteli beszámolójának elfogadása. 
Az elmúlt évet eredménnyel zárta a gazdasági társaság, mely elsősorban a közvetlen 
tulajdonosi feladatátadásnak volt köszönhető.  

A 2014. évben megindított folyamatok meghatározzák a 2015. évi (elsősorban annak I-IV. 
hóra eső) gazdálkodás kereteit. Ugyanakkor több bizonytalanság is jelen van a további 
feladatok vonatkozásában: egyrészt várható a 2014-2020 programozási időszakban az egyes 
európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. 
(XI. 5.) Korm. rendelet módosítása, melynek ismeretében lehet a konkrét feladatellátást 
kialakítani. Másrészt jelen javaslat összeállításáig még nincs eredmény a 2015. január végén 
benyújtásra került TÁMOP-6.1.5. konzorciumi pályázatról, melynek nagyságrendje 
alapjaiban határozza meg a költségvetési kereteket. 

A leírtak alapján az Ügynökség Ügyvezetője külön oszlopban tüntette fel a gazdasági társaság 
közvetlen költségeit, valamint a TÁMOP pályázat nyertessége esetén a vonatkozó bevételi, 
kiadási tételeket. Az már most látható, hogy az üzleti tervet dinamikus tervként kell kezelni, 
szükség esetén vissza kell térni annak módosítására.  

Az üzleti tervben szükséges kitérni az ügyvezető bruttó bérére, valamint egyéb személyi 
jellegű juttatásaira is. Tekintettel arra, hogy a közigazgatásban nem volt illetményváltozás, 
javasolom a 2013. évi juttatással azonos mértékben meghatározni a bruttó bért (530.000 Ft) és 
a cafetéria keretet (404.999 Ft). 
 
A Felügyelő Bizottság üzleti tervről alkotott véleménye az előterjesztéshez csatolásra került. 
 
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. 2015. évi üzleti tervének elfogadására, 
az ügyvezető javadalmazására 

 
1. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése – e határozat 1.-2. sz. mellékletei szerint – 

megtárgyalta a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervét, 
melyet az ügyvezető által beterjesztett értékkel egyezően 26.339 E Ft bevétellel, 
10.000 E Ft önkormányzati hozzájárulással, 24.773 E Ft kiadással, 1.566 E Ft üzemi, 
üzleti tevékenység bevétellel jóváhagy.  
A közgyűlés tudomásul veszi, hogy a TÁMOP-6.1.5 pályázat nyertessége esetén a 
bevétel és kiadás összege 159.376 E Ft-tal emelkedik.  



 3 

A közgyűlés utasítja az ügyvezetőt, hogy a tevékenység, gazdálkodás körülményeiben 
bekövetkező esetleges változások alapján az üzleti terv módosítását terjessze elő. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Sándor Ildikó, ügyvezető 
  

2. A közgyűlés a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 
javadalmazása változatlanul hagyásáról dönt, valamint a Kft. Felügyelő Bizottságának 
elnöke és tagjai részére továbbra sem állapít meg tiszteletdíjat.  
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 

 
Salgótarján, 2015. április 23. 

 
 
 

Skuczi Nándor 
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