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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 Nemzetgazdasági Minisztériumban működő TOP Irányító Hatóság 
által biztosított havi konzultációs nap megbeszélésén. A témák között a TOP pályázatok 
benyújtásával, a megalapozó dokumentumok készítésével összefüggő kérdések kerültek a 
középpontba. 
 
Folyamatosan zajlottak az egyeztetések a településvezetőkkel, megbízott építész tervezőkkel a TOP 
projektek előkészítéséről. Az Ügynökség – rendelkezésre álló belső és külső kapacitásait figyelembe 
véve – elsősorban az iparterület fejlesztések, turisztikai illetve a humán infrastruktúra beruházások 
(bölcsőde, óvoda, orvosi rendelő, szociális alapszolgáltatások) megalapozó dokumentumainak 
készítését vállalta fel. Több helyszín személyes bejárása, fotózása megtörtént. 
 
Az Ügynökség vezetője március 9-én részt vett az INTEREG SK-HU határon átnyúló együttműködési 
program Monitoring Bizottságának ülésén, ahol döntés született a pályázatok kiírásához szükséges 
dokumentumok tartalmáról. Az első kiírások megjelenése áprilisra várható. 
 
Március 17-én az Ügynökség vezetője képviselte a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
elnökét a 3. INTERREG munkacsoportülésen a Nemzetgazdasági Minisztériumban. Az egyeztetés az 
európai együttműködési programok végrehajtásának, illetve a Duna Transznacionális Együttműködési 
Program első felhívására érkezett pályázatok elbírálásának témáit érintette. 
 
Elkészült az Ügynökség 2015. évi pénzügyi beszámolója, illetve közhasznúsági jelentése. Március 21-
én ülésezett az Ügynökség Felügyelő Bizottsága Balassagyarmaton, ahol elfogadásra került a pénzügyi 
beszámoló, illetve a 2015. évi üzleti terv teljesítéséről szóló jelentés. 
 
Március 22-én az Ügynökség vezetője tájékoztatót tartott nonprofit szervezetek számára 
Salgótarjánban az INTEREG SK-HU határon átnyúló együttműködési program várható pályázatairól. 
 
Március 31-én megbeszélés zajlott a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által felállított 
foglalkoztatási paktum menedzsment szervezet tagjaival a paktumok közötti jövőbeli együttműködés 
lehetőségeiről. A salgótarjáni paktum pályázata ugyanazon a napon került benyújtásra. A megyei jogú 
város paktum operatív feladatait a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által működtetett 
paktumiroda végzi. 
 
Személyes helyszíni konzultáció zajlott Pásztón telephelyet és technológiát fejleszteni kívánó Heves 
megyei vállalkozás vezetőjével innovációs pályázati lehetőségekről. 
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1. Pályázatokhoz kapcsolódó tevékenység 
 
Az Ügynökség vezetője - a konzorciumi tagok bevonásával – elkészítette a TOP-5.1.1-15 kiírás 
keretében a „Nógrád megyei foglalkoztatási paktum” c. pályázatot 1.024.000.000 Ft támogatási 
igénnyel.  
 
Az Ügynökség konzorciumi részvételével a Duna Transznacionális Együttműködési Program 
keretében benyújtott „DEAR Danube Energy to Advance Regions” c. pályázat nem jutott a második 
fordulóba. 
 
 

2. Pénzügyi helyzet 
 
Bankszámla nyitó egyenleg:   4.779.631 Ft 
Bankszámla záró egyenleg: 13.379.984 Ft 
 
A növekmény oka, hogy Nógrád Megye Önkormányzatától megérkezett a 2016. évi üzleti tervben 
szereplő 10.000.000 Ft működési támogatás. 
Bevételszerzésre, új kötelezettség vállalására irányuló szerződéskötés nem történt. Előkészítés alatt 
állnak a TOP projekt megalapozó dokumentumok készítésére vonatkozó szerződések a megbízást adó 
településekkel. 
 
 
Salgótarján, 2016. április 13. 
 
         Sándor Ildikó 
                ügyvezető igazgató 
 

 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.  

2016. március hónapban végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására 
 
 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és jóváhagyja a Nógrádi Fejlesztési 
Ügynökség Nonprofit Kft. 2016. március hónapban végzett tevékenységéről szóló beszámolót. 
A közgyűlés utasítja az ügyvezető igazgatót a 88/2015. (XII. 17.) Kgy. határozatban előírtak 
fokozott figyelemmel kísérésére. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Sándor Ildikó, ügyvezető igazgató 
 
 

Salgótarján, 2016. április 28. 
 
 

Skuczi Nándor dr. Szabó József 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 
Nógrád megyei jegyző 

 


