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Készült: A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. december 17-ei ülésére 
Készítette: Sándor Ildikó, ügyvezető igazgató 



Tisztelt Közgyűlés! 

A Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-nek (a továbbiakban: Ügynökség) az elmúlt három 
évben jelentős szerepe volt a megye területfejlesztési tervezési dokumentumainak elkészítésében. 
Emellett, szabad kapacitásai függvényében pályázatkészítéssel, pályázat menedzseléssel foglalkozott, 
illetve az elmúlt 10 hónapban saját, a megye társadalom fejlesztését célzó projektet valósított meg 
konzorciumi formában. 
 
A 2014-2020 európai uniós ciklus területfejlesztési tervezési feladatai véget értek, a megyei forrásokat 
biztosító Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) pályázatai 
várhatóan 2015 év végén megnyílnak. Az Ügynökség számára új szerep, feladat keresése szükséges, 
amely egyben elősegíti a megyei Integrált Területi Program végrehajtását. Nem látható, hogy az 
Ügynökség milyen szerepkörrel, tevékenységgel tud részt venni a foglalkoztatási paktumok 
tervezésében és megvalósításában, vagy az üzleti infrastruktúra fejlesztését célzó projektek 
előkészítésében. Cél az, hogy be tudjon kapcsolódni a gazdaságfejlesztési kapacitásai útján ezekbe a 
tevékenységekbe.  
 
A részletes feltételek ismeretének hiányában egy minimál költségvetéssel rendelkező üzleti terv 
készült el, amely az év folyamán várhatóan több alkalommal is módosításra kerül. Szándékunk az, 
hogy az Ügynökség minél több vissza nem térítendő támogatást tudjon megszerezni annak érdekében, 
hogy hatékonyan be tudja tölteni funkcióját. 
 
Az üzleti tervben költségként két fő bére, kapcsolódó járulékok, illetve a meglévő infrastruktúra 
fenntartása szerepel. A minimalizált költségek fedezetét 10 M Ft vállalkozási tevékenységből 
származó bevétel, valamint ugyanilyen összegű önkormányzati támogatás biztosítja. A tulajdonos 
megyei önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelete a vonatkozó tételt tartalmazza.  
 
Kiemelten fontos az Ügynökség likviditási helyzetének folyamatos monitoringozása. Ismert a testület 
előtt, hogy a 2015. évi gazdálkodási folyamatot meghatározta a TÁMOP-6.1.5. pályázat, ugyanakkor a 
projekt megvalósításához kapcsolódó, a pályázatból közvetlenül nem fedezett kiadások biztosítása 
érdekében hitel felvételére is sor került. A jelen előterjesztés összeállításáig még nem rendelkezünk 
információval az éven túli hitel Kormány általi engedélyezéséről. A 2015. évi üzleti terv 6 M Ft tagi 
kölcsön igénybevételét tartalmazza, melynek visszafizetése értelemszerűen a 2016. évet érinti. Ennek 
fedezete a pályázathoz kapcsolódó általános forgalmi adó visszatérülése. A leírtakból is látható, hogy 
az Ügynökség likviditási tartalékkal nem rendelkezik, azonban a tulajdonos önkormányzat jelenlegi 
költségvetési keretei nem biztosítanak a már jelzett önkormányzati támogatástól magasabb összeget. 
Mindezek alapján 2016. évben a vállalkozási tevékenységből származó bevétel szerzésére fokozott 
hangsúlyt szükséges fordítani.  
 
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). 
 
Tájékoztatom a közgyűlést, hogy a Felügyelő Bizottság december második hetében fogja tárgyalni az 
előterjesztésben szereplő témát, véleményüket a későbbiekben fogom ismertetni.  
Mindezek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat elfogadására. 
 
Salgótarján, 2015. december 2. 
 

Sándor Ildikó 
        ügyvezető igazgató 
 
 
 



 
HATÁROZATI JAVASLAT 

A Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.  
2016. évi üzleti tervének elfogadására 

 
 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése – e határozat melléklete szerint - megtárgyalta és 
jóváhagyja a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervét. 
 

2. A közgyűlés utasítja az ügyvezető igazgatót, hogy a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 
2016. évi üzleti tervében szereplő kiadások biztosításához a vállalkozási tevékenységből származó 
bevétel realizálása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg, amennyiben alulteljesülés 
mutatkozik a költségcsökkentés érdekében intézkedjen.  
A testület felhívja az ügyvezető igazgató figyelmét arra, hogy az üzleti tervben nem szereplő 
kiadásokon felül csak a vállalkozási tevékenységből származó többletforrás megléte esetén 
vállalhat kötelezettséget. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Sándor Ildikó, ügyvezető igazgató 

 
3. A közgyűlés utasítja az ügyvezető igazgatót, hogy a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 

likviditási helyzetének alakulásáról, a tárgyhónapban végzett szakmai tevékenységéről havi 
gyakorisággal, követő hónap 15-éig írásban számoljon be a tulajdonosnak, a közgyűlés elnöke 
által meghatározottak szerint. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Sándor Ildikó, ügyvezető igazgató 
 

4. A közgyűlés utasítja az ügyvezető igazgatót, hogy a tevékenység, gazdálkodás körülményeiben 
bekövetkező változások alapján az üzleti terv további módosítását terjessze elő. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Sándor Ildikó, ügyvezető igazgató 

 
5. 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. december 17. 
 
 
 

Skuczi Nándor dr. Szabó József 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 
Nógrád megyei jegyző 

 

 

 

 

 



 

a …./2015. (XII. 17.) Kgy. határozat melléklete 
 

2016. ÉVI ÜZLETI TERV 

MEGNEVEZÉS 
TERVADATOK 
eFt 

Vállalkozási tevékenység bevétele 10 000 
Egyéb tevékenység bevétele 0 
Működési támogatás 10 000 

Más egyéb bevétel (pályázat, hitel) 6 000 

Egyéb bevételek összesen 10 000 
Anyagköltség 100 
Iroda használati díj 2 200 

Utazás, kiküldetés 750 

Javítás, karbantartás 200 

Posta, telefon, internet 600 

Hírlap, folyóirat, szakkönyv 80 

Hirdetés, szakértői díjak 0 

Tagsági díjak 15 

Oktatás, továbbképzés 0 

Egyéb anyagjellegű szolgáltatás 535 

Bankköltség 250 

Anyagjellegű szolgáltatások összesen 4 630 
Bérköltség 8 500 

Egyéb személyi jellegű ráfordítás 605 

Bér járulékai 2 423 

Személyi jellegű ráfordítások összesen 11 528 
Értékcsökkenési leírás 3 000 
Egyéb ráfordítások 6 500 
ÜZEMI, ÜZLETI TEVÉKENYSÉG 
EREDMÉNYE 242 
Pénzügyi műveletek bevételei 0 

Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 

PÉNZÜGYI M ŰVELETEK EREDMÉNYE 0  
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY  242 
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 242  
TÁRSASÁGI ADÓ 0 
ADÓZOTT EREDMÉNY 242  

Az üzleti terv ÁFÁ-t nem tartalmaz 
 

 


