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Tisztelt Közgyűlés! 
 

A Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: 
Ügynökség) Nógrád Megye Önkormányzata 100 %-os tulajdonú gazdasági társasága, a 
taggyűlési jogokat a közgyűlésünk gyakorolja. Az Ügynökség alapító okirata szerint a tag 
kizárólagos joga a mérleg megállapítása, az éves beszámoló elfogadása.  
Az Ügynökség Ügyvezetője elkészítette a határozati javaslat mellékleteit képező mérleget és 
eredmény-kimutatást tartalmazó 2015-ös üzleti évről szóló beszámolót (1.,2. sz. melléklet), a 
kiegészítő mellékletet (3. sz. melléklet), továbbá a közhasznúsági mellékletet (4. sz. 
melléklet).  
A testület a gazdálkodás kereteit és feltételrendszerét meghatározó üzleti tervet 2015. áprilisi 
ülésén fogadta el, mely júniusban és decemberben került módosításra. A módosítások a 
bevételek és párhuzamosan a kiadások eredeti tervhez viszonyított jelentős nagyságrendű 
eltérése miatt vált indokolttá. 
A beszámoló adataiból a következőket emelem ki: 

- az Ügynökség az üzleti évet 1.336 E Ft mérleg szerinti eredménnyel zárta, melynek, 
illetve a korábbi évek eredményei hatására a saját tőke közel négyszerese a 4.000 E Ft 
jegyzett tőkének; 

- tevékenységi körén belül meghatározó volt a pályázati forrásból finanszírozott 
program, melynek következtében 138.860 E Ft bevétel és kiadás teljesült. A pályázat 
pénzforgalmilag realizált bevétele 148.376 E Ft volt, ugyanakkor a beszerzett tárgyi 
eszközök értékcsökkenési leírásaival párhuzamosan kerül a kapcsolódó fedezet 
átvezetésre, így jelenleg 9.516 E Ft a mérlegben a passzív időbeli elhatárolások között, 
halasztott bevételként szerepel; 

- az általános költségek fedezetére a tulajdonos 18.898 E Ft forrást biztosított, míg az 
egyéb bevételek nagyságrendje 6.799 E Ft volt. 

Jelen előterjesztés tárgya az elmúlt évi számviteli beszámoló, mely a korábbi évek gyakorlata 
alapján az áprilisi ülésen került volna beterjesztésre és elfogadásra. A közgyűlés ülésének 
márciusi napirendjei között szerepel a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési 
Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: NORDA) átalakulásával összefüggő 
tulajdonosi döntések meghozatalára vonatkozó előterjesztés, mely érinti az Ügynökség 2016. 
évi gazdálkodását is. Szándékunk szerint a NORDA-ból kiválunk, az így érintett vagyoni 
hányad beolvad az Ügynökségbe. A folyamat ütemszerű végrehajtásának egyik feltétele, hogy 
az Ügynökség előző évi számviteli beszámolója rendelkezésre álljon. Tekintettel arra, hogy az 
ügyvezető már elkészítette a beszámolót, nincs akadálya annak, hogy azt már a jelen ülésen 
tárgyaljuk. 
A beszámolót a Felügyelő Bizottság megtárgyalta, véleményüket a bizottsági üléseken fogom 
ismertetni. 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, a határozat és mellékletei 
jóváhagyására.  
 
Salgótarján, 2016. március 18. 
          Skuczi Nándor 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 
a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolójának elfogadására 

 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint alapító – e határozat 1.-4. sz. mellékletei 
szerint – megtárgyalta a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2015. évi 
gazdálkodásáról szóló beszámolót, melyet a beterjesztett értékkel egyezően 26.035 E Ft 
mérleg főösszeggel és 1.336 E Ft mérleg szerinti eredménnyel jóváhagy.  A 2015. üzleti 
évben keletkezett adózott eredmény terhére osztalék nem kerül megállapításra. 
A Közgyűlés utasítja a Kft. ügyvezetőjét a beszámoló letétbe helyezésével és közzétételével 
kapcsolatos intézkedések megtételére. 
Határidő: 2016. május 31. 
Felelős: Sándor Ildikó, ügyvezető 
 
 
 
 
Salgótarján, 2016. március 23. 
 

 
 

Skuczi Nándor 

 
 

dr. Szabó József 
Nógrád Megyei Önkormányzat Nógrád megyei jegyző 

Közgyűlésének elnöke  
 














































