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Tisztelt Közgyűlés! 

A Közgyűlés a NORDA Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú 
Nonprofit Kft. (a továbbiakban: NORDA) szétválása okán az elmúlt időszakban több alkalommal is 
foglalkozott a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Ügynökség) számviteli 
beszámolójával, továbbá a havi rendszerességű szakmai tájékoztatókon keresztül a Testület 
folyamatában értesülhetett az aktuális helyzetről. A 17/2016. (III. 23.) Kgy. határozattal került 
elfogadásra a 2015. december 31-ei fordulónappal készült mérleg (mely egyben a 2016. január 1-jei 
nyitó adat is), majd a 72/2016. (VIII. 25.) Kgy. határozat tartalmazta a 2016. május 31-ei 
fordulónappal készített számviteli beszámolót, továbbá a 23/2017. (II. 23.) Kgy. határozat jóváhagyta 
a 2016. november 30-ai adatokat. 

Az Ügynökség 2016. évi gazdálkodásának körülményeit, a folyamatokra ható tényezőket az üzleti terv 
teljesítéséről szóló beszámoló részletezi. Jelen előterjesztésben elsősorban azokat a mérleg és éves 
eredménykimutatás tételek bemutatására kerül sor, amelyekben az előző évhez képest jelentős változás 
mutatkozik, és azok indokait az üzleti terv teljesítéséről szóló előterjesztés nem tartalmazza. 

A mérleg eszköz és forrás oldalának jelentős változása alapvetően a NORDA szétválásával 
magyarázható, tekintettel arra, hogy: 

− a forrás oldalon (a legjelentősebb tételeket kiemelve) 76.166 E Ft eredménytartalék és 1.000 E 
Ft jegyzett tőke került átvételre; 

− az eszközök vonatkozásában pedig 16.432 E Ft befektetett eszköz, 63.540 E Ft forgóeszköz. 
Ez utóbbi tételből 30.000 E Ft a pénzeszköznél jelenik meg, tekintettel arra, hogy az összeg 
már 2016-ban átutalásra került. 33.540 E Ft követelés, mivel a szétválási folyamat lezárását 
követően 2017. I. negyedévében került az összeg az Ügynökség elkülönített számlájára 
átutalásra. 

A mérleg tartalmazza még a megyei foglalkoztatási paktum pályázat keretében megkapott előleg fel 
nem használt részét a passzív időbeli elhatárolások között. 

Az eredménykimutatásban az évek közötti jelentős eltérés a projektalapú működéssel indokolható 
mind a bevételek, mind a ráfordítások vonatkozásában. 2015. évben a TÁMOP-6.1.5. pályázat keretén 
belül 150 M Ft-ot meghaladó támogatás érkezett, párhuzamosan realizálódtak a kiadások. Ugyanakkor 
2016. évben ilyen jellegű forrás nem, illetve csak részben realizálódott. A TOP-1.1.1-15-NG1-2016-
00001 azonosító számú megyei foglalkoztatási paktum pályázatban az Ügynökség konzorciumi 
tagként vesz részt, biztosítja a projekt menedzsert, a paktumiroda működési feltételeit, beleértve a 
paktumiroda vezető és koordinátor foglalkoztatását, valamint kiegészítő gazdaságfejlesztési 
tevékenységet végez. A projekt kezdési dátuma 2016. május 2., 60 hónapos futamidővel 2021. április 
30-ig tart. A támogatási szerződés 2016. szeptember 14-én lépett hatályba, az 50%-os támogatási 
előleg ezt követően megérkezett. A likviditás szempontjából segítség volt, hogy a tulajdonos a 2016. 
évi költségvetési rendelete szerinti 10.000 E Ft összegű támogatást még az I. negyedévben átutalta. 
A személyi jellegű ráfordítás 2 fő (ügyvezető és asszisztens) egész éves, valamint 1 fő (a megyei 
paktumhoz kapcsolódó paktumiroda vezető) október 14-ével, és 3 fő (szintén paktummal összefüggő) 
december 1-jével történő foglalkoztatásának költségét tartalmazza. 
Az értékcsökkenési leírás növekedése a NORDA beolvadásból adódó eszközállomány bővüléssel függ 
össze. 
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A bevételek és a ráfordítások különbségeként 5.040 E Ft veszteség realizálódott 2016. évben. 
Tekintettel a magas eredménytartalék összegére, a saját tőke 17-szerese a jegyzett tőkének, így a 
veszteség rendezése okán nem kell a tulajdonosnak közvetlenül beavatkozni. 

Tájékoztatom a Testületet, hogy a felügyelő bizottság a közgyűlés ülését megelőzően tárgyalja a 
beszámolót, véleményüket a későbbiekben fogom tolmácsolni. 

Mindezek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat elfogadására. 
 

Salgótarján, 2017. április 6. 
 
 
Sándor Ildikó 

        ügyvezető igazgató 
 
 
 
 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2016. évi pénzügyi beszámolójának elfogadására 

 
 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint alapító – e határozat melléklete szerint – 
megtárgyalta a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2016. évi gazdálkodásáról szóló 
beszámolót, melyet a beterjesztett értékkel egyezően 136.781 E Ft mérleg főösszeggel és – 4.955 E Ft 
mérleg szerinti eredménnyel (veszteséggel) jóváhagy. 
A Közgyűlés utasítja a Kft. ügyvezetőjét a beszámoló letétbe helyezésével és közzétételével 
kapcsolatos intézkedések megtételére. 
Határidő: 2017. május 31. 
Felelős: Sándor Ildikó, ügyvezető 

 
 
 
 
 

Salgótarján, 2017. április 20. 
 
 
 
 

Skuczi Nándor dr. Szabó József 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 
Nógrád megyei jegyző 

 
















































