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Tisztelt Közgyűlés! 

 
A Közgyűlés 2015 decemberében a 88/2015. (XII. 17.) Kgy. határozattal fogadta el a Nógrádi 
Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Ügynökség) 2016. évi üzleti tervét. A 
vonatkozó határozatban a közgyűlés utasítja az ügyvezető igazgatót, hogy az Ügynökség likviditási 
helyzetének alakulásáról, a tárgyhónapban végzett szakmai tevékenységéről havi gyakorisággal 
írásban számoljon be a tulajdonosnak. 
Ugyanezen ülésen a 86/2015. (XII. 17.) Kgy. határozattal a megyei önkormányzat a területfejlesztésről 
és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvényben meghatározott gazdaságfejlesztési, befektetés 
ösztönző tevékenység ellátására irányuló egyes feladatokkal – térségi gazdaságfejlesztő 
szervezetként – az Ügynökséget bízta meg. 
 

1. Szakmai tevékenység 
 
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) végrehajtásával 
összefüggésben az Ügynökség megkezdte a megyei és helyi foglalkoztatási paktumok tervezését, 
előkészítését. Ennek keretében kidolgozásra kerültek a lehetséges alternatívák a megyei és helyi 
paktumok felállítására, illetve megkezdődtek a konkrét tárgyalások a kötelezően bevonandó és 
lehetséges konzorciumi partnerekkel a paktumtevékenységek tartalmáról. A konzorciumok 
felállításához mintaköltségvetés készült. A Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási 
Főosztályával közösen megtörtént a humán kapacitás szükséglet felmérése, a projektek ütemezésének 
áttekintése. A TOP kiírásokkal összefüggésben a nyitott kérdéseket az Ügynökség írásban egyeztette a 
Magyar Államkincstárral. A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat megyei referensével áttekintésre 
kerültek azok a lehetséges, vidékfejlesztéshez kapcsolódó kiegészítő tevékenységek, amelyek a 
paktumokban elvégezhetők. 
 
A Semmelweis Egyetemmel folytatott együttműködés keretében az Ügynökség véleményezte a 
decemberben elkészült Intézményfejlesztési Terv nógrádi vonatkozású célkitűzéseit, illetve javaslatot 
tettek a kiegészítésre, korrekcióra a közösen kidolgozott és megvalósításra javasolt projektek 
ismeretében. Az Egyetemen 2015. január 19-én megtartott Projektvezetői Workshopon az Ügynökség 
vezetője a pályázati helyzetképről, míg képviselője egy alkonyipari új projektjavaslatról tartott 
előadást. 
 
Január 21-én a VOSZ tagjai az alsótoldi Toldi Házban gyűltek össze egy fórumra, ahol az Ügynökség 
vezetője a TOP és a GINOP pályázati lehetőségeit ismertette előadásában. 
 
Január közepén az Ügynökség statisztikai összefoglalókat készített a közgyűlés elnöke és a fejlesztési 
miniszteri biztos számára Nógrád megye 2007-2013. közötti összesített pályázati eredményeiről, 
megvonva az elmúlt fejlesztési időszak mérlegét. 
 
Az Ügynökség közreműködött a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programmal (KEHOP) 
kapcsolatos tájékoztató rendezvény megszervezésében, melynek – a közgyűlés elnöke által meghívott 
– vendége Szabó Zsolt, fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős 
államtitkár volt. 
 
Az Ügynökség vezetője részt vett az INTERREG SK-HU  határon átnyúló együttműködési program 
magyar oldali egyeztetésén, ahol az angol nyelvű pályázati és elszámolási dokumentumok részletes 
véleményezésére került sor, mielőtt azok beterjesztésre kerülnek a Monitoring Bizottság részére. 
 
 
 
 
 
 



2. Pályázatokhoz kapcsolódó tevékenység 
 
 
2016. január hónapban benyújtásra került a sikeresen lebonyolított TÁMOP-6.1.5/14-2015-0002 „e-
GÉSZSÉG – innovatív megoldásokkal Nógrád megye munkaképességéért” program zárójelentése. 
A program indikátorai minden konzorciumi partnernél teljesültek, az Ügynökség részére a megítélt 
148.375.728 Ft összegből 148.320.410 Ft lehívásra került. 
 
 

3. Pénzügyi helyzet 
 
Bankszámla nyitó egyenleg: 3.905.305 Ft 
Bankszámla záró egyenleg: 1.259.719 Ft 
 
Bevételszerzésre, új kötelezettség vállalására irányuló szerződéskötés nem történt. 
 
Salgótarján, 2016. február 11. 
 
 
         Sándor Ildikó 
                ügyvezető igazgató 
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A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és jóváhagyja a Nógrádi Fejlesztési 
Ügynökség Nonprofit Kft. 2016. január hónapban végzett tevékenységéről szóló beszámolót. 
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Felelős: Sándor Ildikó, ügyvezető igazgató 
 
 
 

Salgótarján, 2016. február 25. 
 
 
 

Skuczi Nándor dr. Szabó József 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 
Nógrád megyei jegyző 

 

 

 

 


