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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 
 
Szerződéseket kötöttünk kötelező nyilvánossági feladatok ellátására újabb olyan TOP nyertesekkel, 
akik a menedzsment feladatokkal a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatalt bízták meg. Ezekben 
elvégeztük a szeptember 30-i mérföldkőhöz kapcsolódó feladatokat. 
 
Részt vettem az INTERREG Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program 3. prioritása 
keretében megnyíló pályázat előkészítő szakértői megbeszélésén Budapesten. 
 
Részt vettem a „Smart Communities” INTERREG projekt Legénden tartott nyitórendezvényén, ahol 
előadást tartottam a „Smart Communities and Resiliency” angol nyelvű szekcióban a foglalkoztatási 
paktumok gazdaságfejlesztési szerepéről. 
 

2. Pályázatokhoz kapcsolódó tevékenység 
 
A megyei foglalkoztatási paktum keretében 9 havi várakozás után az Irányító Hatóság jóváhagyta a 
3. mérföldkőhöz kapcsolódó Támogatási szerződés módosítást, melynek az aláírása megtörtént. A 
megyei paktumban így formálisan is lezárult a projekt előkészítő szakasz, és megkezdődtek a 
munkaerőpiaci tevékenységek. 
 
A Paktumiroda képviselte a megyei paktumot a Salgótarjáni Foglalkoztatási Paktum szeptember 5-én 
megtartott Foglalkoztatási Fórumán. 
A Paktumiroda vezetője részt vett az Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás programjain Budapesten. 
A Paktumiroda munkatársaival közösen részt vettünk a Rétságon szervezett Állásbörzén, ahol 
személyes tárgyalásokat folytattunk a megjelent helyi nagyvállalatokkal, illetve megismertettük őket a 
megyei paktum képzési, támogatási lehetőségeivel. 
A Paktumiroda munkatársai mátranováki nagyvállalatnál tettek látogatást, megismertetve a paktum 
képzési és támogatási lehetőségeit. 
Személyes látogatást tettünk a Paktumirodával, illetve a KH Foglalkoztatási Főosztályának 
vezetőjével az EGLO Magyarország Kft. ügyvezetőjénél, ahol a képzési és támogatási lehetőségekről 
adtunk tájékoztatást. 
 
Konzorciumi ülést tartottunk szeptember 20-án, melynek napirendjei között elsősorban a szolgáltatási 
folyamatokról, illetve a beszerzésekről volt szó. 
 
A helyi paktumok 1. sz. időközi kifizetéseit a Közreműködő Szervezet jóváhagyta, megtörtént a 
kiutalás. A 2. mérföldkőhöz elkészítettük a projektrészünk költségvetésének részletes alátámasztását. 
Konzorciumi munkaértekezletet tartottunk Balassagyarmaton az „M2 Vonzástérség” helyi 
foglalkoztatási paktum képviselői számára, ahol az előkészítést záró mérföldkőig teljesítendő 
feladatok gyakorlati kérdéseiről és ütemezéséről volt szó. Az „M2 Vonzástérség” helyi foglalkoztatási 
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paktumban aktív részvételünkkel elkészült a foglalkoztatási stratégia, illetve az akcióterv 
munkapéldánya. 
 
Támogatásban részesült az „Esélyteremtés nőknek Nógrádban” című, EFOP-1.2.9-17-2017-00001 
azonosító számú projekt, melyben az Ügynökség konzorciumi partnerként vesz részt. Az általunk 
elnyert támogatás 43.186 ezer forint. A projekt megvalósítása 2018-ban indul el és 36 hónapig tart. 
 
 
II. Október hónapban végzett tevékenység 
 

1. Szakmai tevékenység 
 
Szerződéseket kötöttünk kötelező nyilvánossági feladatok ellátására újabb olyan TOP nyertesekkel, 
akik a menedzsment feladatokkal a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatalt bízták meg. Ezekben 
elvégeztük az október 31-i mérföldkőhöz kapcsolódó feladatokat. 
 
Részt vettem az INTERREG Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program 3. prioritása 
pályázatához kapcsolódó balassagyarmati Infó Nap szervezésében. A programon a megyei 
Paktumiroda vezetője is jelen volt. A pályázati lehetőséghez kapcsolódóan két kick-off megbeszélést 
szerveztem a Megyeházán foglalkoztatási akciótervek készítésének elindítása céljából szakértők és 
potenciális projektgazdák részvételével. Az egyik akcióterv készítésének első lépéseként a 
hídépítésben érdekelt Drégelypalánk polgármesterével nagyoroszi vállalkozással tárgyaltunk a 
bekapcsolódás konkrét lehetőségeiről. A tervek szerint a megyéből legalább két akcióterv benyújtásra 
kerül. 
 
Részt vettem az INTERREG Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program Kisprojekt Alapjának 
indítására vonatkozó megbeszélésen Skuczi Nándor elnök, és az alapot kezelő Via Carpatia EGTC 
vezetőjének és munkatársainak társaságában. 
 
Részt vettem Varsányban a közmunkaprogram keretében épült garázs átadó ünnepségén. 
 
A hevesi és B-A-Z megyei ügynökségek vezetőivel a NORDA átalakuláshoz kapcsolódóan egyeztető 
megbeszélést tartottunk Miskolcon, ahol áttekintettük a jogi kötelezettségekkel járó ügyeket. 
 
 

2. Pályázatokhoz kapcsolódó tevékenység 
 
A megyei foglalkoztatási paktum keretében éves helyszíni ellenőrzést végzett a Közreműködő 
Szervezet. Az ellenőrzési jegyzőkönyv szerint hiányosságot nem tapasztaltak a paktum projekt eddigi 
megvalósítása során. 
A Paktumiroda munkatársai személyes megbeszélésen jártak a Balassagyarmati Fegyház és Börtön 
cipőgyárának vezetőinél, ahol a paktum képzési és támogatási lehetőségeit ismertették. 
 
Az „M2 Vonzástérség” helyi foglalkoztatási paktumban elkészültek a 2. mérföldkő lezárásához 
szükséges dokumentumok. Az Irányító Bizottság alakuló ülésén elfogadta Ügyrendjét, választott 
elnököt, illetve jóváhagyta a foglalkoztatási stratégiát és munkatervet. Október 27-én megtörtént a 
paktum Együttműködési megállapodásának ünnepélyes aláírása Balassagyarmaton. 
 
A „Nógrádi Szabad Vállalkozási Zóna” helyi foglalkoztatási paktumban stratégiaalkotó 
workshopot tartottunk Bátonyterenyén az érintett térségi szereplők részvételével. Ebben a paktumban 
is elkészültek a projektelőkészítés lezárásához szükséges dokumentumok, az Irányító Bizottság 
alakuló ülésén azokat elfogadta. A paktumot alapító megállapodás sajtónyilvános aláírására Pásztón 
került sor október 25-én. 
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A két helyi paktum vonatkozásában a Közreműködő Szervezetnél konzultáció keretében megtörtént a 
projektfejlesztés lezárása az útvonalterv szerint. 
A helyi paktumok projekt asszisztense Google digitális workshopon vett részt. 
 
Az „Esélyteremtés nőknek Nógrádban” című, EFOP-1.2.9-17-2017-00001 azonosító számú projekt 
keretében benyújtottuk a Támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumokat. 
 
Salgótarján, 2017. november 7. 
 
        Sándor Ildikó 
                ügyvezető igazgató 
 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.  

2017. szeptember és október hónapban végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására 
 
 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és jóváhagyja a Nógrádi Fejlesztési 
Ügynökség Nonprofit Kft. 2017. 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, 2017. december 14. 
 
 
 
 

Skuczi Nándor dr. Szabó József 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 
Nógrád megyei jegyző 

 


