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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. 
 
I. Május hónapban végzett tevékenység 
 

1. Szakmai tevékenység 
 
Az Ügynökség – a rendelkezésre álló belső és külső kapacitásait felhasználva – a TOP iparterület 
fejlesztések, illetve a humán infrastruktúra beruházások (bölcsőde, óvoda, orvosi rendelő) megalapozó 
dokumentumait készítette el. Megtörtént a korábban benyújtott, szociális alapszolgáltatások, orvosi 
rendelők fejlesztését célzó pályázatok megalapozó dokumentumainak korrekciója a hiánypótlás során. 
 
Május 6-án az Ügynökség vezetőjének közreműködésével egyeztetés történt a Nógrád Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara elnökével és titkárával a megyei és helyi foglalkoztatási paktumok esetén a 
pályázati felhívásban előírt együttműködés lehetséges irányairól. 
 
Mint titkársági feladatokat ellátó szervezet, az Ügynökség május 27-én megszervezte a Neogradiensis 
Régió Egyesület 2015. évi beszámolót elfogadó közgyűlését a Megyeházán. 
 
 

2. Pályázatokhoz kapcsolódó tevékenység 
 
Megtörtént a megyei foglalkoztatási paktum pályázat hiánypótlása, illetve megérkezett az értesítés a 
jogosultsági feltételek teljesüléséről. 
 
 

3. Pénzügyi helyzet 
 
Bankszámla nyitó egyenleg:  12.150.241 Ft 
Bankszámla záró egyenleg: 10.839.287 Ft 
 
TOP megalapozó dokumentumok készítésére kötött szerződések várható bevétele:  13.861.606 Ft 
 
 
II. Június hónapban végzett tevékenység 
 
 

1. Szakmai tevékenység 
 
Megtörtént a korábban benyújtott bölcsődék, óvodák és iparterületek fejlesztését célzó TOP pályázatok 
megalapozó dokumentumainak korrekciója a hiánypótlások során. 
 
Az Ügynökség ügyvezetője részt vett salgótarjáni fiatal vállalkozók által – az OTP Bank gesztorsága 
mellett - szervezett Innovatív Üzleti Reggeli eseményen. 
 
Sándor Ildikó előadást tartott az INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Programról a 
Széchenyi Programiroda által a Megyeházán szervezett szakmai fórumon. 
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Az ügynökség munkatársa részt vett a Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett 
„Modern Vállalkozások Programja - Vállalkozz digitálisan!” konferencián és informatikai kiállításon. 
 
Június 29-én Budapesten szervezett Erasmus+ disszeminációs rendezvényen az Ügynökség ügyvezetője 
szekcióülés vitaindítójaként bemutatta a Nógrád megyei foglalkoztatási paktumok tervezését, az abban 
megvalósítandó projekttevékenységeket. 
 
Június 30-án Budapesten ülésezett az az INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési 
Program Monitoring Bizottsága, melyben az Ügynökség vezetője képviseli Nógrád megyét. Miután 
Szlovákia lemondott az Irányító Hatóság működtetéséről, módosításra került a programdokumentum. A 
pályázati csomag tervezetének elfogadásával az első felhívásokat még ezen a nyáron tervezik közzétenni. 
 
 

2. Pályázatokhoz kapcsolódó tevékenység 
 
Folyamatos szakmai konzultáció valósult meg a megyei foglalkoztatási paktum keretében a 
megvalósíthatósági tanulmányt összeállító vállalkozó szakembereivel. A tanulmány 2016. július 28-ig 
készül el. 
 

3. Pénzügyi helyzet 
 
Bankszámla nyitó egyenleg:  10.839.287 Ft 
Bankszámla záró egyenleg: 11.763.578 Ft 
 

 
Salgótarján, 2016. július 7.  
 

            Sándor Ildikó 
                           ügyvezető igazgató 
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2016. május és június hónapban végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására 
 
 
 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és jóváhagyja a Nógrádi Fejlesztési 
Ügynökség Nonprofit Kft. 2016. május és június 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. július 14. 
 
 
 
 

Skuczi Nándor dr. Szabó József 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 
Nógrád megyei jegyző 

 


