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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. Szeptember hónapban végzett tevékenység 
 

1. Szakmai tevékenység 
 
Módosításra került az Ügynökség 2016.évi üzleti terve a nyertes és tervezett foglalkoztatási paktum 
pályázatok tartalmának megfelelően. 
 
Az Ügynökség az érdeklődőknek folyamatos konzultációt biztosított az INTERREG Szlovákia-
Magyarország Együttműködési Program pályázati felhívásával kapcsolatban.  
 
Az Ügynökség Rétság Város Önkormányzata megbízásából „Igényfelmérést és kihasználtsági tervet” 
készített barnamezős terület rehabilitációjához (TOP-2.1.1.). A munka részeként Sándor Ildikó személyesen 
részt vett a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság ülésén. A város részéről felkérés érkezett hasonló 
tanulmány elkészítésére zöld város (TOP-2.1.2.) pályázathoz. 
 
Az Ügynökség közreműködött a gazdaságfejlesztési témájú új TOP felhívástervezetek véleményezésében 
(TOP-1.1.1., TOP-1.1.2.). 
 
Az Ügynökség vezetője részt vett a Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szolgáltató Tagozatának 
ülésén, az INTERREG Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program hivatalos nyitókonferenciáján, a 
salgótarjáni Mitsuba Kft. kibővített gyárának avatóünnepségén, illetve marketing konferencián. Szeptember 
3-án az Ipoly TV fejlesztési témájú műsorában bekapcsolással vett részt. 
 
 

2. Pályázatokhoz kapcsolódó tevékenység 
 
Az Ügynökség által készített és menedzselt megyei foglalkoztatási paktum pályázat támogatási szerződése 
megkötésre került, és megérkezett a támogatási előleg minden konzorciumi taghoz. 
A konzorciumi tagok szeptember 27-én indító munkamegbeszélést tartottak, melyen részt vettek 
Salgótarján Megyei Jogú Város foglalkoztatási paktumának munkatársai is. Benyújtottuk az 1. 
mérföldkőhöz tartozó szakmai beszámolót. 
 
Hiánypótlásra és befogadásra került az Ügynökség által vezetett két területi konzorcium által beadott helyi 
foglalkoztatási paktum pályázat („Nógrádi Szabad Vállalkozási Zóna” és „M2 vonzástérség” helyi 
foglalkoztatási paktumok). 
 
Szeptember 20-án az érintett projektpartnerek meghívásával operatív egyeztetést folytattunk Őrhalomban a 
települést Ipolyvarbóval összekötő híd INTERREG pályázatának ügyében. A leendő konzorciumi tagok 
összeállították a projekt lehetséges tartalmát, beleértve a szükséges turisztikai elemeket is. A pályázat 
készítését az Ügynökség vállalta fel. 
 
Közös INTERREG projekt tervezése indult el Losonc Város Önkormányzata és mindkét oldali 
Neogradiensis eurorégiós szervezetek bevonásával határon átnyúló zöld kerékpáros úthálózat fejlesztésének 
céljával. Az Ügynökség vezetője, mint a Neogradiensis Régió Egyesület titkára vett részt a 
projektfejlesztésben. 
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3. Pénzügyi helyzet 

 
Bankszámla nyitó egyenleg:        8.519.669 Ft 
Bankszámla záró egyenleg:       7.220.288 Ft 
Elkülönített számla (megyei foglalkoztatási paktum):  50.686.399 Ft 
 
 
II. Október hónapban végzett tevékenység 
 
 

1. Szakmai tevékenység 
 
 
Az Ügynökség az érdeklődőknek folyamatos konzultációt biztosított az INTERREG Szlovákia-
Magyarország Együttműködési Program pályázati felhívásával kapcsolatban.  
 
Az Ügynökség vezetője megbeszélést folytatott Vidéki Női Életmód Modell projektgazdájával 
foglalkoztatási paktumba történő bekapcsolódás módjáról, illetve a fiatal vállalkozások által alapított Új 
Palócország Egyesület részéről felajánlott együttműködés jövőbeli lehetőségeiről a gazdaságfejlesztés 
területén. 
 
 

2. Pályázatokhoz kapcsolódó tevékenység 
 
A megyei foglalkoztatási paktum pályázat megvalósítása keretében megtörtént az egyeztetés a Magyar 
Államkincstárral a projektfejlesztés ütemezéséről. Megkezdődött az Ügynökségen belül a Paktumiroda 
működése, és benyújtásra került 2. mérföldkőhöz tartozó szakmai és pénzügyi beszámoló. Közbeszerzési 
szakértő bevonásával lebonyolítottunk egy közbeszerzési eljárást a foglalkoztatási stratégia és akcióterv 
elkészítésére, amely a 3. mérföldkő teljesítésének feltétele. A stratégia-alkotási folyamat megkezdődött egy, 
a konzorciumi tagok képviselőinek részvételével, illetve a Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
meghívásával szervezett workshop keretében. 
 
Október 7-én az érintett projektpartnerek meghívásával operatív egyeztetést folytattunk a Külgazdasági és 
Külügyminisztériumban az Őrhalom-Ipolyvarbó összekötő híd INTERREG pályázatának ügyében. A 
szlovák oldali konzorciumi tagok személyének tisztázását, illetve a turisztikai elemek véglegesítését 
követően intenzíven folyt a pályázat készítése folyamatos egyeztetésekkel. 
 
Több személyes megbeszélés zajlott a Losonc Város Önkormányzata által gesztorált és mindkét oldali 
Neogradiensis eurorégiós szervezetek bevonásával tervezett INTERREG projekt összeállítása céljából, 
amely határon átnyúló zöld kerékpáros úthálózat fejlesztésére irányult. A projekt magában foglalja a 
Nógrád Megye Önkormányzata által elkészíttetett „Hollókőtől-Murányig” kerékpárút Ipolytarnóc és 
Szécsény közötti, kijelöléssel és padkaszélesítéssel létrehozandó szakaszát, melynek tervezett megvalósítója 
a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Az Ügynökség vezetője, mint a Neogradiensis Régió Egyesület titkára vett 
részt a projektfejlesztésben. Az Egyesület a pályázat keretében turisztikai vonatkozású kiegészítő 
tevékenységeket vállat fel. 
 
A losonci polgármesterrel folytatott megbeszéléseket követően megállapodás született egy további, 
intézményi együttműködést megcélzó INTERREG pályázat benyújtásáról, melynek főpályázója a magyar 
oldali, partnere a szlovák oldali Neogradiensis eurorégiós szervezet. A pályázat célja az eurorégióban az 
emberek és vállalkozások közötti együttműködés erősítése a legjobb szakmabelieknek és amatőröknek járó 
eurorégiós díjak alapításával. A pályázat kidolgozását Sándor Ildikó, mint a Neogradiensis Régió Egyesület 
titkára végezte el. 
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3. Pénzügyi helyzet 
 
Bankszámla nyitó egyenleg:        7.220.288 Ft 
Bankszámla záró egyenleg:       7.183.927 Ft 
Elkülönített számla (megyei foglalkoztatási paktum):  50.681.940 Ft 
 
 
 
 
Salgótarján, 2016. november 30. 
 
 

            Sándor Ildikó 
                           ügyvezető igazgató 

 
 
 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.  

2016. szeptember és október hónapban végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására 
 
 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és jóváhagyja a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség 
Nonprofit Kft. 2016. szeptember és október 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. december 15. 
 
 
 
 

Skuczi Nándor dr. Szabó József 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 
Nógrád megyei jegyző 

 


