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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 – rendelkezésre álló belső és külső kapacitásait felhasználva – a TOP iparterület 
fejlesztések, turisztikai illetve a humán infrastruktúra beruházások (bölcsőde, óvoda, orvosi rendelő, 
szociális alapszolgáltatások) megalapozó dokumentumainak készítését vállalta fel. Április 28-i határidővel 
elsőként benyújtásra került a „Bánk üdülőfalu turisztikai potenciáljának növelése” c. projekt, melynek mind 
pályázatát, mind üzleti tervét az Ügynökség készítette el. 
 
Április 27-én az Ügynökség vezetője - a Nemzeti Közművelődési Intézet felkérésére - tájékoztatót tartott 
önkormányzatok és nonprofit szervezetek számára Salgótarjánban az INTEREG SK-HU határon átnyúló 
együttműködési program várható pályázatairól. 
 
Az Ügynökség segítséget nyújtott a Megyeházán április 15-én megrendezett Munkaügyi fórum 
szervezésében, ahol bemutatásra került a megyei és a salgótarjáni foglalkoztatási paktum (előadás készítés, 
akvirálás). 
 
Két vállalkozással történt személyes egyeztetés, kapacitásbővítéshez szükséges pályázati források, 
ingatlanszükséglet kapcsán. 
 
 

2. Pályázatokhoz kapcsolódó tevékenység 
 
Április 5-én megtörtént a TÁMOP-6.1.5/14-2015-0002 „e-GÉSZSÉG – innovatív megoldásokkal Nógrád 
megye munkaképességéért” projekt helyszíni ellenőrzése. A jegyzőkönyv nem tett semmilyen hiányra, 
hibára utaló megállapítást az Ügynökségre, mint főpályázóra nézve. 
 
A megyei foglalkoztatási paktum pályázat hiánypótlásához megtörténtek a  partnerekkel az egyeztetések, 
elkészültek a szükséges dokumentumok. 
 

3. Pénzügyi helyzet 
 
Bankszámla nyitó egyenleg:  13.379.984 Ft 
Bankszámla záró egyenleg: 12.150.241 Ft 
 
TOP megalapozó dokumentumok készítéséhez kapcsolódó várható bevétel (15 db) pályázat: 13.983.369 Ft 
kapcsolódó (várható) alvállalkozói szerződések összértéke:              5.720.048 Ft 
 
Salgótarján, 2016. május 12. 
      
  

            Sándor Ildikó 
                           ügyvezető igazgató 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.  

2016. április hónapban végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására 
 
 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és jóváhagyja a Nógrádi Fejlesztési 
Ügynökség Nonprofit Kft. 2016. április 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. május 26. 
 
 
 

Skuczi Nándor dr. Szabó József 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 
Nógrád megyei jegyző 

 


