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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 
 
Az Ügynökség vezetője részt vett a megyei ITP megvalósításával, az Éves Fejlesztési Keret 
korrekciójával, illetve konkrét TOP pályázatokkal kapcsolatban lefolytatott konzultáción a 
Nemzetgazdasági Minisztériumban (a továbbiakban: NGM) található Irányító Hatóságnál. A 
tárgyaláson elsősorban a gazdaságfejlesztéssel összefüggő tématerületeket képviselte. 
 
A települési TOP pályázatokhoz kapcsolódóan megkezdődtek a tárgyalások a konkrét tanulmányírásra 
vonatkozó üzleti megbízások megszerzéséről. Az Ügynökség a gazdaságfejlesztés és humán 
infrastruktúra fejlesztés területein felvállalja a megalapozó dokumentumok, üzleti tervek készítését 
azokban az esetekben, amelyekben a menedzselést a megyei önkormányzat végzi. A feladat 
elvégzéséhez részben szükséges külső kapacitások bevonása. Több megbízással összefüggésben 
megtörténtek a személyes helyszíni bejárások, műszaki tervezői egyeztetések a hónap folyamán. 
 
Az Ügynökség vezetője részt vett az NGM európai uniós források felhasználásáért felelős 
államtitkára, Rákossy Balázs salgótarjáni látogatása alkalmával összehívott GINOP tájékoztató, illetve 
a Mitsuba Kft. gyárában tett látogatás szervezésében. 
 
Megtörtént az egyeztetés Salgótarján Megyei Jogú Város alpolgármesterével és városfejlesztő 
szakembereivel a foglalkoztatási paktumok területi lehatárolásáról, és a jövőbeli paktum 
együttműködés lehetőségeiről. Salgótarján Megyei Jogú Város a saját foglalkoztatási paktuma 
célterületét Salgótarján város területében jelölte ki. A Salgótarjáni járás kedvezményezettjei a megyei 
foglalkoztatási paktum keretében kaphatnak támogatást. 
 
Az Ügynökség vezetője részt vett a nyugat-nógrádi térség településvezetői számára szervezett 
nógrádmegyeri fórumon, ahol a résztvevők számára a kiírt TOP pályázatokkal, illetve a projektek 
megvalósításával kapcsolatban konzultációs lehetőséget biztosított. 
 
Az Ügynökség vezetője részt vett továbbá Rétság Város Önkormányzata Pénzügyi és 
Városüzemeltetési Bizottságának ülésén, ahol a bizottsági tagok számára információt nyújtott a 
fejlesztésekkel összefüggő döntések meghozatalához. 
 
A hónap során két megyei középvállalkozással folyt személyes, helyszíni konzultáció innovációs 
pályázat benyújtásának lehetőségéről. Külföldi tulajdonú vállalkozások vezetői részére – kérésükre - 
angol nyelvű GINOP pályázati összefoglaló készült. 
 
 

2. Pályázatokhoz kapcsolódó tevékenység 
 
 
A TOP végrehajtásával összefüggésben az Ügynökség folytatta a megyei és helyi foglalkoztatási 
paktumok tervezését, előkészítését. Mérlegelésre kerültek azok az általános együttműködési és 
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konkrét szakmai program javaslatok, amelyeket országos, illetve helyi szervezetek foglalkoztatási 
paktum keretében történő megvalósításra javasoltak. Személyes tárgyalások folytak a Nógrád Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamarával a paktumban történő részvételük lehetőségeiről. Megkezdődött a 
megyei paktum pályázati adatlap elkészítése, melyet az Ügynökség, mint konzorciumi tag, magára 
vállalt. 
 
 

3. Pénzügyi helyzet 
 
Bankszámla nyitó egyenleg: 1.259.719 Ft 
Bankszámla záró egyenleg: 4.779.631 Ft 
 
Bevételszerzésre, új kötelezettség vállalására irányuló szerződéskötés nem történt. 
 
 
Salgótarján, 2016. március 18. 
 
 
        Sándor Ildikó 
                ügyvezető igazgató 
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Salgótarján, 2016. március 23. 
 
 
 

Skuczi Nándor dr. Szabó József 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 
Nógrád megyei jegyző 

 


