
 

Ikt. sz.: 3-22/2017.                   5. sz. napirendi pont 

 

A határozati javaslat törvényes: 

 

dr. Szabó József 

 

 

 

 

 

 

 

BESZÁMOLÓ 
 

 a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 
2017. január hónapban végzett tevékenységéről 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Készült: A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2017. február 23-ai ülésére 
Készítette: Sándor Ildikó, ügyvezető igazgató 



2 

 

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 
 
Részt vettem a Hugyag-Szécsénykovácsi híd tervezésének megkezdését szorgalmazó megbeszélésen, 
melyet a két település polgármesterei kezdeményeztek.  
 
Január 19-én részt vettem Nyíregyházán a hátrányos helyeztű térségek fejlesztésével foglalkozó 
konferencián, melynek fókuszában az EFOP térségi humán fejlesztést célzó pályázatai álltak. Ezt 
követően összefoglalót készítettem a megyei önkormányzat részvételi lehetőségeiről. 
 
Az Ügynökség praktikus összefoglalót állított össze ügyfelek számára a 2017. elején megnyíló 
legnépszerűbb GINOP pályázatokról. Rétsági középvállalkozással fejlesztési forrásokról, 
foglalkoztatási paktumról helyszíni tárgyalást folytattam. 
 
Részt vettem az EGME Klaszter által kezdeményezett megbeszélésen, amely a gazdaságfejlesztés, 
foglalkoztatási paktumok területén felvázolt lehetséges együttműködésekről szólt. 
 
A Nemzeti Befektetési Ügynökségnél (HIPA) tett megyei elnöki látogatást követően kapcsolatba 
léptem a Telephely- és Nyilvántartás-támogatási Osztállyal annak érdekében, hogy minél több megyei 
ingatlan bekerülhessen a befektetőknek ajánlott iparterületek, csarnokok, irodák adatbázisába. A 
szükséges adatlapok az ingatlantulajdonosoknak folyamatosan megküldésre kerülnek. 
 
 

2. Pályázatokhoz kapcsolódó tevékenység 
 
A megyei foglalkoztatási paktum pályázat keretében az Ügynökség közbeszerzési eljárást folytatott le 
befektetés-ösztönzési stratégia és akcióterv készítéséhez szakértői közreműködésre. 
 
Az „M2 Vonzástérség” helyi foglalkoztatási paktum keretében folytatódott a megvalósíthatósági 
tanulmány, illetve megkezdődött a szükségletfelmérés készítése, melyekhez szakmai segítséget 
nyújtottunk. A szakértőkkel személyes egyeztetés történt a fejlesztési fókuszok kijelöléséről és a 
paktum működési elveiről. A helyzetelemzéshez adatokat és információkat biztosítottunk, egyeztettük 
a vállalati szükségletfelmérés kérdőívét. 
 
A megyei paktumban dolgozó kollégákkal részt vettünk a Salgótarján Megyei Jogú Város 
foglalkoztatási paktuma keretében szervezett workshopon, melynek célja a SWOT elemzés 
összeállítása volt. A salgótarjáni paktumiroda munkatársaival a megyei menedzsment technikai 
egyeztetést tartott a pályázatok életútjáról. 
 
Megtörtént az INTERREG keretében az Ügynökség gesztorságával benyújtott „Borderless Nature” c. 
pályázat hiánypótlása, amely magában foglalja az Őrhalom-Ipolyvarbó hídkapcsolatot. Lezárult 
ugyanez a folyamat a Neogradiensis Régió Egyesület konzorciumi tagságával beadott „Cyclo Neo” 
pályázat esetén, melyben szintén közreműködtünk. 
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3. NORDA átalakulásához kapcsolódó tevékenység 
 
Elkészült az Ügynökség pénzügyi beszámolója 2016. november 30-i fordulónapra, melyet a Felügyelő 
Bizottság és a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése is jóváhagyott. 
 

 
 
Salgótarján, 2017. február 6. 
 
 
        Sándor Ildikó 
                ügyvezető igazgató 
 

 

 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.  

2017. január hónapban végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására 
 
 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és jóváhagyja a Nógrádi Fejlesztési 
Ügynökség Nonprofit Kft. 2017. január 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, 2017. február 23. 
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