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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. Március hónapban végzett tevékenység 
 

1. Szakmai tevékenység 
 
Részt vettem a Szlovákia-Magyarország közötti határmetszési pontok megépítése céljából 
megrendezésre került szakmai egyeztetésen Mátraverebély-Szentkúton, ahol rövid prezentációt 
tartottam az INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program 3. prioritásáról. 
Részt vettem az INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program Monitoring 
Bizottsági ülését megelőző magyar oldali egyeztetésen. 
 
Jelen voltam Salgótarján Megyei Jogú Város rendezvényén, ahol aláírták a városi foglalkoztatási 
paktum együttműködési megállapodását. A paktumhoz Nógrád Megye Önkormányzata is csatlakozott. 
A Salgó Vagyon Kft. vezetőinek kezdeményezésére megbeszélést folytattunk a készülő megyei 
befektetésösztönzési programhoz történő kapcsolódási lehetőségekről a salgótarjáni ipari park 
vonatkozásában. 
 
Kolléganőmmel képviseltük az Ügynökséget a Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által 
szervezett „Modern Vállalkozások Programja – Vállalkozz digitálisan!” rendezvényen. 
 
A MÖOSZ és a Belügyminisztérium meghívására az önkormányzati kollégákkal együtt elmentem a 
Kecskeméten rendezett konferenciára, ahol az önkormányzatok fejlesztési szerepéről volt szó. Ezt 
követően részt vettem a MÖOSZ rendkívüli ülésén, ahol az IH vezető jelenlétében napirendre kerültek 
a foglalkoztatási paktum projektek megvalósítása körüli elszámolási és technikai problémák. 
 
 

2. Pályázatokhoz kapcsolódó tevékenység 
 
Megszületett a támogatói döntés mindkét helyi foglalkoztatási paktum vonatkozásában, amelyekben a 
főpályázó az Ügynökség, és megindult a szerződéskötési folyamat. A konzorciumi formában 
megvalósuló „Nógrádi Szabad Vállalkozási Zóna” helyi foglalkoztatási paktum 1.383.130.000 forint, 
az „M2 vonzástérség” helyi foglalkoztatási paktum 1.005.870.000 forint támogatásban részesült. 
 
Az „Nógrádi Szabad Vállalkozási Zóna” helyi foglalkoztatási paktum keretében szakértői interjú 
zajlott Szécsény és Pásztó városok vezetőivel a megvalósíthatósági tanulmány részleteinek 
véglegesítése érdekében. Ezt követően műhelybeszélgetést hívtunk össze Bátonyterenyére, ahol a 
konzorciumi tagokkal egyeztettük a szakértők által javasolt célrendszert és tevékenységeket a 
megvalósíthatósági tanulmányhoz. A műhelymunka után helyi cég látogatására került sor, ahol a 
szakember utánpótlás problémái, és a foglalkoztatási paktumok lehetőségei kerültek a középpontba. 
Elkészült és konzorciumi szinten első verzióban jóváhagyásra került az „M2 vonzástérség” helyi 
foglalkoztatási paktum megvalósíthatósági tanulmánya. 
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A megyei foglalkoztatási paktum keretében lezajlott a hatnapos megvalósítói képzés első kettő 
kétnapos programja Alsótoldon és Etesen. A képzést az Ügynökség szervezte meg a teljes 
megvalósítói stáb számára. Hiánypótlásra került a projekt megvalósíthatósági tanulmánya a 
Közreműködő Szervezet észrevételeinek megfelelően. 
 
Megtörtént a Visegrádi Alap által finanszírozott pályázat záró elszámolásának hiánypótlása, melyet az 
alapkezelő befogadott. 
 
 
II. Április hónapban végzett tevékenység 
 

1. Szakmai tevékenység 
 
Részt vettem az INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program Monitoring 
Bizottságának ülésén Budapesten.  
 
Megbeszélést folytattak az Európai Bizottság DG REGIO programmenedzserei a nógrádi TOP 
tervezésben és koordinációban érintett vezetőkkel és szakemberekkel, melyen személyesen részt 
vettem. Az egyeztetés célja az volt, hogy a programmenedzserek a TOP-pal kapcsolatban a területi 
szereplőknél lévő tapasztalatokat és véleményeket is megismerjék azon túl, hogy az Irányító 
Hatósággal folyamatos kapcsolatban állnak. 
 
 

2. Pályázatokhoz kapcsolódó tevékenység 
 
A megyei foglalkoztatási paktum keretében egyeztetés zajlott a Közreműködő Szervezettel a 
Megvalósíthatósági Tanulmány és részletes költségvetés hiánypótlásáról. Lezajlott a megvalósítók 
képzésének utolsó két napja, melyet követően a húsz résztvevő oklevelet kapott.  
Az Ügynökség két képviselője részt vett az OECD Prágában szervezett kétnapos LEED Fórumán, 
amelynek témája a helyi kezdeményezéseken alapuló termelékenység növelés, munkahelyteremtés és 
befogadás volt. Jövőbeli együttműködésről tárgyaltunk továbbá a Moráviai-Sziléziai Foglalkoztatási 
Paktummal (Csehország). 
Ülésezett a megyei foglakoztatási paktum Irányító Bizottsága, ahol megválasztottak a testület 
elnökének. Az IB elfogadta a Kormányhivatal által beterjesztett támogatási elveket a képzésekre és 
foglalkoztatásra vonatkozóan, valamint az éves munkatervet. 
A megyei befektetésösztönzési stratégia készítéséhez kapcsolódóan egy ipari parknál, két külföldi 
tulajdonú vállalatnál és két önkormányzatnál folytattak a szakértők interjút. Ezeken többségében 
megbízóként részt vett az Ügynökség valamely képviselője. 
Előadást tartottam a megyei foglalkoztatási paktumról a „Szakmák éjszakája” programsorozat 
megnyitó rendezvényén. 
A megyei paktumiroda koordinátora részt vett a „Foglalkoztatási együttműködés Salgótarjánban” 
paktum stratégiaalkotó munkamegbeszélésén. 
 
Megkezdődött a két helyi foglalkoztatási paktum támogatási szerződéskötésének folyamata a 
főpályázó Ügynökség szakmai támogatása mellett. Közös egyeztetésre hívtuk a kedvezményezetteket, 
ahol az éves likviditási terv készítésének módszertanát beszéltük meg. 
Elkészült a Nógrádi Szabad Vállalkozási Zóna helyi foglalkoztatási paktum keretében a részletes 
megvalósíthatósági tanulmány, valamint a munkaerőpiaci szükségletfelmérés és elemzés az érintett 
KKV-k körében végzett kutatás eredményeként.  
 

Salgótarján, 2017. május 29. 
 
        Sándor Ildikó 
                ügyvezető igazgató 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.  

2017. március és április hónapban végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására 
 
 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és jóváhagyja a Nógrádi Fejlesztési 
Ügynökség Nonprofit Kft. 2017. március és április 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. június 15. 
 
 
 
 

Skuczi Nándor dr. Szabó József 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 
Nógrád megyei jegyző 

 


