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J A V A S L A T 
a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. által kötött, 1 millió forint értéket 

meghaladó szerződések jóváhagyására 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Készült: A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. szeptember 24.-i ülésére 

Készítette: Sándor Ildikó, ügyvezető igazgató 
 



Tisztelt Közgyűlés! 
 
A Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Alapító okirata 14. k/ pontja szerint „olyan 
szerződés megkötésének jóváhagyása, melynek értéke a törzstőke legalább 25%-át 
meghaladja” a Tag – Nógrád Megye Önkormányzata – kizárólagos jogkörébe tartozik. A 
törzstőke nagysága négymillió forint. 
 
A bevételt eredményező tevékenységek sikeres megvalósítása érdekében a közgyűlés 
jóváhagyása szükséges az alábbi, 1 millió forint nettó értéket meghaladó szerződések 
megkötéséhez: 
SZERZŐDÉS MEGNEVEZÉSE 
 
I. Visegrádi Alapból elnyert támogatás szerződése (21420089 azonosító szám) 
 

 

Projekt címe:  Határon átnyúló együttműködés a határ menti munkaerő mobilitás 

erősítésére 

Projekt partner :  Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia 

(Közép-Ipolymenti Regionális Fejlesztési Ügynökség, Nagykürtös) 

A megvalósítás várható időszaka:  2015.09.01.-2016.06.30. (10 hónap) 

Célterület:  Nógrád megye, Besztercebányai kerület 

 (Salgótarjáni, Bátonyterenyei, Szécsényi, Nagykürtösi, Rimaszombati 

és Losonci járások) 

Elnyert saját támogatás: 4.500 euró 

Önerő:   saját teljesítés 

Támogatott tevékenység: 

A projekt keretében két határon átnyúló munkatalálkozót (workshopot) szervezünk a 
területhez kapcsolódó szlovák és magyar szakemberek, intézmények, szervezetek, valamint 
piaci szereplők (vállalatok) bevonásával. 

Célunk, hogy az együttműködés keretében egy közös fórumot hozzunk létre a határmenti 
munkaerő mobilitás kérdéseinek, illetve problematikájának megvitatására. A szakemberekkel 
együttműködve elkészítünk egy tanulmányt, amely a határ menti munkaerő mobilitást 
vizsgálja. A tanulmányban összegezzük a munkatalálkozók során összegyűjtött 
tapasztalatokat, majd javaslatokat fogalmazunk meg a terület problémáinak lehetséges 
feloldására. Kidolgozunk továbbá két elektronikus kiadványt (kisokost), amely közvetlenül a 
munkavállalókat, illetve a munkáltatókat segíti a határ túloldalán történő munkahely, vagy 
munkaerő keresésben. 

A projektet egy nemzetközi konferenciával zárjuk, amelyre Csehországból, 
Lengyelországból, Szlovákiából és Magyarországról hívunk vendégeket. Terveink szerint a 
két ország (Szlovákia és Magyarország) nagyköveteit is meghívjuk. A projekt további célja, 
hogy egy határon átnyúló foglalkoztatási paktumot alapozzon meg, melyre az SK-HU 
együttműködési programból kívánunk forrást szerezni. 
 



II. Pályázatírásra irányuló vállalkozási szerződések 

 
Az üzleti tervben szereplő vállalkozási bevételek megszerzése céljából a Széchenyi 2020 
pályázatok megjelenését követően az Ügynökség felajánlotta kapacitását pályázatkészítésre a 
megyei gazdasági szereplők számára. A megkeresések eredményeként a mai napig két olyan 
megbízásra tettünk vállalást, amelyek bevétele – pozitív elbírálás esetén – meghaladhatja a 
nettó 1 millió forintot. Üzleti titok védelme miatt a megbízók nevét jelen előterjesztésben nem 
szerepeltetjük. 
 

Pályázat célja Pályázati 
konstrukció 

Megcélzott 
támogatás 

Várható maximális 
árbevétel 

(sikerdíjas) 
Technológiai 
fejlesztés  

GINOP-1.2.1-15 498.244.400 Ft 5.250.000 Ft + ÁFA 

Munkahelyteremtő 
kapacitásbővítés 

Nagyvállalatok 
újraiparosítási célt 
szolgáló 
beruházásainak 
támogatása 

100.000.000 Ft 2.200.000 Ft + ÁFA 

 

 

Fentiek alapján kérem a T. Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati 
javaslat elfogadására. 
 
 
 
Salgótarján, 2015. szeptember 7. 
 
 
 
 
 

Sándor Ildikó 
Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 

ügyvezető igazgató 
 
 

  



H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T 
A Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. törzstőkéjének legalább 25%-át 

meghaladó szerződések jóváhagyására 
 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az alábbiak szerint jóváhagyja a törzstőke 
legalább 25%-át meghaladó szerződéseket. 
 

I. Visegrádi Alap 21420089 azonosító számú támogatási szerződése a „Határon 
átnyúló együttműködés a határ menti munkaerő mobilitás erősítésére” c. projekt 
keretében, melyben a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-re eső 
támogatási összeg 4.500 euró 

 
II.  Pályázatírásra vonatkozó vállalkozási szerződések: 

 
Pályázat célja Pályázati 

konstrukció 
Megcélzott 
támogatás 

Várható maximális 
árbevétel 

(sikerdíjas) 
Technológiai 
fejlesztés  

GINOP-1.2.1-15 498.244.400 Ft 5.250.000 Ft + ÁFA 

Munkahelyteremtő 
kapacitásbővítés 

Nagyvállalatok 
újraiparosítási célt 
szolgáló 
beruházásainak 
támogatása 

100.000.000 Ft 2.200.000 Ft + ÁFA 

 
 
Salgótarján, 2015. szeptember 24. 
 
 
 
 
 
 
 

Skuczi Nándor dr. Szabó József 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 
 

Nógrád megyei jegyző 

 
 


