
 

Ikt. sz.: 3-48/2017.                   14. sz. napirendi pont 

 

A határozati javaslat törvényes: 

 

dr. Szabó József 

 

 

 

 

 

 

 

BESZÁMOLÓ 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Készült: A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2017. április 20-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 az Óbudai Egyetem bemutatkozó és toborzó rendezvényén a salgótarjáni Városházán. 
 
Skuczi Nándor elnök társaságában megbeszélést folytattunk bátonyterenyei székhelyű nagyvállalat 
vezetőjével fejlesztési tervekről, a megyei foglalkoztatási paktummal való együttműködés 
lehetőségeiről. Ezt követően a vállalat HR munkatársával egyeztettük az igénybe vehető támogatási 
konstrukciók feltételeit. 
 
Részt vettem a TÖOSZ által szervezett területfejlesztési konferencián Zsóryfürdőn. 
 
Munkatársam, illetve a megyei elnök és jegyző társaságában egyeztetést folytattunk a Semmelweis 
Egyetem konvergencia régiós kapcsolatokért felelős képviselőjével, ahol áttekintettük az elmúlt 
időszak történéseit, az operatív feladatokat a kiírt és megjelenésre váró pályázatok tükrében. Ezt 
követően Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, illetve az Óbudai Egyetem vezetőinek 
részvételével egyeztettük a Salgótarjánban létrehozni tervezett felsőoktatási bázis keretében 
kialakítható együttműködés lehetőségeit. 
 
Részt vettem a Nógrád Megyei Kormányhivatal által szervezett közbeszerzési rendezvényen a 
Megyeházán. 
 
Eleget tettem a Enterprise Europe Network és a Magyar Nemzeti Kereskedőház meghívásának, és 
elmentem a „KKV kedd” című workshop sorozatuk salgótarjáni rendezvényére. 
 
Részt vettem a KKV HÁZ balassagyarmati rendezvényén zsüritagként, amely kávéházi jelleggel, 
csapatok részvételével vitatta meg a hátrányos helyzetű térségek vállalkozásfejlesztésével összefüggő 
kérdéseket, javaslatokat. A témát a Kossuth Rádió vitaműsorában folytatták, ahol bejátszásra került a 
foglalkoztatási paktumok szerepével kapcsolatban tett nyilatkozatom. 
 
 

2. Pályázatokhoz kapcsolódó tevékenység 
 
Az „M2 Vonzástérség” helyi foglalkoztatási paktum keretében megbeszélés zajlott Balassagyarmaton 
a megvalósíthatósági tanulmány részleteinek véglegesítése érdekében a konzorciumi tagok és 
fejlesztési partnerek részvételével. Ezt követően az Ügynökség munkatársa Budapesten segítette a 
javaslatok összegzését, rendszerbe foglalását a szakértőkkel folytatott záró megbeszélésen. Ezzel 
párhuzamosan elkészült a tanulmányhoz kapcsolódó vállalkozói szükségletfelmérés. 
 
Megtörtént a „Nógrádi Szabad Vállalkozási Zóna” helyi foglalkoztatási paktum megvalósíthatósági 
tanulmány készítését megalapozó egyeztetés Bátonyterenyén a konzorciumi partnerek részvételével.  
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Február 17-én sajtónyilvános esemény keretében aláírásra került a megyei foglalkoztatási paktum 
együttműködési megállapodása 32 szervezet részvételével. Ezt követően interjúkat adtam a helyi 
médiának, illetve az MTI-nek. 
 
 

3. NORDA átalakulásához kapcsolódó tevékenység 
 
A miskolci Csabai kapui ingatlan vonatkozásában a tulajdonjog bejegyzéséről szóló határozatot 
megkaptuk, mely alapján a NORDA három jogutódja 1-1 harmad arányban szerzett tulajdonjogot a 
beolvadásos különválás során. 
 
 
Salgótarján, 2017. április 3. 
 
 
        Sándor Ildikó 
                ügyvezető igazgató 
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A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és jóváhagyja a Nógrádi Fejlesztési 
Ügynökség Nonprofit Kft. 2017. február 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. április 20. 
 
 
 
 

Skuczi Nándor dr. Szabó József 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 
Nógrád megyei jegyző 

 


