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Tisztelt Közgyűlés! 

 

A Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Ügynökség) az elmúlt 
három évben kulcsszerepet töltött be a megyei területfejlesztési tervezésben. Emellett, szabad 
kapacitásai függvényében pályázatkészítéssel, pályázat menedzseléssel foglalkozott, illetve az 
elmúlt 10 hónapban saját, a megye társadalom fejlesztését célzó Társadalmi Megújulás 
Operatív Program keretében valósított meg projektet. 
 
A 2014-2020 európai uniós ciklus területfejlesztési tervezési feladatai véget értek, a megyei 
forrásokat biztosító Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) 
pályázatai 2015. év végén várhatóan megnyílnak. 
 
Az Ügynökség számára új szerep, feladat kijelölése szükséges, amely lehetőleg elősegíti a 
megyei Integrált Területi Program (a továbbiakban: ITP) végrehajtását. Az új, javasolt 
szerepkör meghatározását a következő tényezők befolyásolják: 
 

1. A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (a 
továbbiakban: Tftv.) az alábbiak szerint rendelkezik az önkormányzat feladatairól: 
 
„11.§ (1): A megyei önkormányzat és a fővárosi önkormányzat területfejlesztési 

feladatai: 
b) a területfejlesztési tervek végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása 

keretében: 
 bg) a megye gazdaságának és foglalkoztatásának fellendítése érdekében 

gazdaságfejlesztési, befektetés ösztönző tevékenységet lát el, aminek 
elősegítése érdekében külön szervezetet hozhat létre vagy megállapodás 
alapján más szervezettel működhet együtt; 

c) a területfejlesztési koordinációval kapcsolatos feladatok ellátása 
érdekében: 

ce) a térségi gazdaságfejlesztő szervezet útján koordinálja a megye 
területén az ipari parkok és a szabad vállalkozási zónák tevékenységét, 
az önkormányzatok és a gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit 
a megye gazdasági szereplőivel együttműködve.” 

 
 

A Tftv. a következők szerint határozza meg a térségi gazdaságfejlesztő szervezet és a 
szabad vállalkozási zóna fogalmát: 
 
„Térségi gazdaságfejlesztő szervezet: a térségi partnerséget megvalósító, helyileg 
optimálisnak ítélt működő szervezeti forma, mely rendelkezik az ipari parkokkal és a 
szabad vállalkozási zóna fejlesztéséhez szükséges képességekkel.” 
 
 „Szabad vállalkozási zóna: a Kormány által kijelölt, térségi gazdaságfejlesztő szervezet 
által koordinált, közigazgatási határokkal vagy helyrajzi számokkal lehatárolt, 
különböző feltételeket teljesítő, a fejlesztés szempontjából együtt kezelt térség, illetve 
kedvezményezett térségben a Kormány által egyedileg meghatározott, nemzetgazdasági 
érdekből kiemelt gazdasági ágazat, amely a térség fejlődése érdekében sajátos 
kedvezményeket biztosít.” 
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2. A megyei területfejlesztési dokumentumok társadalmi egyeztetése során kialakított 
vállalati kapcsolatrendszer gondozását célszerű az Ügynökség feladatául szabni.  

3. Az Ügynökség kezdeményezésére a nógrádi szabad vállalkozási zóna – jelenleg 
Pásztói, Bátonyterenyei, Salgótarjáni, Szécsényi járások – székhelyeinek 
polgármesterei 2015 tavaszán egyhangúan kinyilatkoztatták, hogy együtt kívánnak 
fellépni a kiemelt térség gazdaságfejlesztési szerepének erősítése érdekében, kiemelt 
figyelemmel az európai uniós pályázati lehetőségekre. 

4. A megyei ITP keretében Nógrád Megye Önkormányzata vállalást tett 72 hektár 
iparterület kialakítására. Az inkubátorházak fejlesztésére vonatkozó kiírás tartalmának 
megismerése 2016-ban várható, de fejlesztési igény mutatkozott rá. Az 1. prioritás 
keretében lehetőség nyílik továbbá helyi gazdaságfejlesztési projektek 
megvalósítására. Ezen kapacitások hasznosításához összehangolt befektetés-
ösztönzési, vállalkozás-fejlesztési tevékenységekre van szükség. 

5. A megyei ITP keretében megyei és helyi foglalkoztatási paktumok fogják elősegíteni a 
hátrányos helyzetűek képzését, foglalkoztatását, szoros összhangban az üzleti 
infrastruktúra fejlesztéssel. A foglalkoztatási paktumok az elfogadott TOP 
dokumentuma szerint lehetőséget biztosítanak gazdaságfejlesztési tevékenységek 
megvalósítására is.  

6. Az Ügynökség már rendelkezik tapasztalattal gazdasági aktivitást elősegítő 
társadalomfejlesztési projekt megvalósításában. 

7. Az Ügynökség ügyvezetője kilenc évig a gazdaságfejlesztésben dolgozott a nemzeti 
befektetésösztönzési szervezet – ITD Hungary Zrt. – megyei irodavezetőjeként. 

8. Nógrád megyében jelenleg nincs olyan szervezet, amelynek a megyei, térségi 
általános gazdaságfejlesztés a feladata. 

Mindezek alapul szolgálnak arra, hogy a Tftv. szerint meghatározott „térségi 
gazdaságfejlesztő szervezet” szerepet az Ügynökség töltse be. 

E tevékenység meghatározásával együtt jár a részfeladatok – következők szerinti – körülírása 
is: 

• A Kormány által kijelölt Nógrád megyei szabad vállalkozási zóna és megyei ipari 
parkok, iparterületek menedzselése az érintett járási székhelyekkel, tulajdonos 
településekkel és ipari parkot működtető szervezetekkel együttműködésben. 
 

• Megyei befektetés-ösztönzési tevékenységek ellátása, kiemelt figyelemmel a 
szabad vállalkozási zóna területére. 
 

• Együttműködés a Nemzeti Befektetési Ügynökséggel (HIPA). 
 

• Megyei gazdaságfejlesztési akciók végrehajtása, annak érdekében támogatás 
megszerzése és projektek megvalósítása. 
 

• Megyei társadalom fejlesztési programok végrehajtása a foglalkoztatás bővítés 
elősegítése érdekében, kapcsolódó forrásszerzés. 
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• Gazdaságfejlesztési és foglalkoztatás-bővítési, valamint innovációs célokat 

szolgáló nemzetközi projektek tervezése, megvalósítása külföldi és hazai 
partnerekkel. 
 

• Innováció népszerűsítése, közreműködés innovációs hálózatok létrehozásában, 
kapacitás bővítésében. 
 

• A megyével együttműködő felsőoktatási intézményekkel gazdaságfejlesztési, 
képzési és K+F célú együttműködések koordinálása. 
 

• A fenti tevékenységeket érintő informatikai és PR-kommunikációs rendszerek 
kidolgozása, működtetése. 

 
• Gazdaság- és társadalom-fejlesztési célú pályázatok, tanulmányok, stratégiák 

készítése. 
 
 
Mindezek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati 

javaslat elfogadására.  

 

Salgótarján, 2015. december 3. 

 

Skuczi Nándor 
 
 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. jövőbeni feladatai meghatározására 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a területfejlesztésről és a területrendezésről 
szóló 1996. évi XXI. törvényben meghatározott gazdaságfejlesztési, befektetés ösztönző 
tevékenység ellátására irányuló egyes feladatokkal – térségi gazdaságfejlesztő szervezetként – 
a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-t bízza meg. 
A közgyűlés utasítja az ügyvezető igazgatót, hogy a Kft. működését biztosítsa az e feladatok, 
valamint egyéb tevékenységéből származó bevételekből. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Sándor Ildikó, ügyvezető igazgató 
 
 
Salgótarján, 2015. december 17. 
 
 
 

Skuczi Nándor  
a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Szabó József 
Nógrád megyei jegyző 

 

 


