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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. November hónapban végzett tevékenység 
 

1. Szakmai tevékenység 
 
Azon TOP nyertesek számára, akikkel szerződéseket kötöttünk kötelező nyilvánossági feladatok 
ellátására, elvégeztük a november 30-i mérföldkőhöz kapcsolódó feladatokat. 
Elkészítettem a korábban menedzselt GINOP és INTERREG pályázatok éves fenntartási jelentéseit. 
 
Részt vettem az INTERREG Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program 3. prioritása 
pályázatához kapcsolódó projektmegbeszélésen, ahol a potenciális partnerekkel megállapodtunk egy, 
az M3-as autópályát az R2 főúttal összekötő gazdasági tengely megerősítését szolgáló akcióterv 
benyújtásáról. Fülek Város Önkormányzata vállalta a partnerséget a foglalkoztatási akcióterv 
összeállításában. Megkezdtük a pályázat összehangolt kidolgozását a konzorciumi partnerekkel, 
melyben a vezető és koordinátori szerepet az Ügynökség vállalta. A beadási határidőt 2017. december 
15-re tolták ki.  
Szakmai tanácsokkal továbbra is segítettem azokat a megyei pályázókat, akik hasonló akciótervek 
benyújtásán dolgoztak. 
 
Részt vettem a Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara „Kamarai beszélgetések” aktuális 
rendezvényén. Jelen voltam a kamara, a NAV és a Nógrád Megyei Hírlap által szervezett TOP 50 
díjátadó rendezvényen Szécsényben. 
 
Interjút készítettek velem a Miniszterelnökség által megbízott kutatók a GINOP, az EFOP és a TOP 
foglalkoztatást elősegítő programjainak előrehaladásáról, esetleges problémáiról, a megvalósítást 
elősegítő javaslataimról. 
 
 

2. Pályázatokhoz kapcsolódó tevékenység 
 
A megyei foglalkoztatási paktum keretében megyei Karrierbörze, illetve Állás- és képzési börze 
szervezésében vettünk részt a konzorciumi partnerekkel közösen. A paktumiroda munkatársai a 
kiállító nagyvállalatokkal egyenként megbeszéléseket folytattak a képzési- és munkaerő igényekről. 
Ezen kívül egy nagyvállalatnál történt céglátogatás a támogatások kiajánlása céljából. A hónap során 
az Irányító Bizottság, melynek elnöke vagyok, egyhangúan módosította a megyei paktum 
kedvezményezetti körét, bővítette az ide sorolt vállalatok és szervezetek listáját. Feltöltöttük 
tartalommal a megyei paktum honlapot (www.nogradpaktum.hu). 
 
Mindkét helyi paktum  vonatkozásában elkészültek, véglegesítésre kerültek a 2. mérföldkő, azaz a 
projekt előkészítő szakasz zárásához szükséges dokumentumok (megvalósíthatósági tanulmány, 
foglalkoztatási stratégia, paktum megállapodás, költségvetés alátámasztás, konzorciumi megállapodás 
a projekt megvalósításra), azokat a kapcsolódó kifizetési kérelem és szakmai beszámoló 
mellékleteként beküldtük a Közreműködő Szervezet számára. Megszülettek a támogatási szerződés 
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módosítási kérelmek a benyújtott dokumentumok tartalmának megfelelően. Megkezdődött a 
támogatási igények befogadása a helyi mikro-, kis- és középvállalkozások irányából. 
 
 
II. December hónapban végzett tevékenység 
 

1. Szakmai tevékenység 
 
Azon TOP nyertesek számára, akikkel szerződéseket kötöttünk kötelező nyilvánossági feladatok 
ellátására, elvégeztük a december 31-i mérföldkőhöz kapcsolódó feladatokat. 
 
Az INTERREG Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program 3. prioritása keretében elkészült és 
benyújtásra került az M3-as autópályát az R2 főúttal összekötő gazdasági tengely megerősítését 
szolgáló akcióterv az Ügynökség gesztorságával (címe: Between R2 and M3.Toward a new cross-
border north-south economic development axis). Az akciótervben 7+1 projekt került nevesítésre, 
összesen 14 magyar és szlovák konzorciumi partner bevonásával. Az akciótervek elbírálása 2018. 
tavaszán várható. Az eddig összefoglaló leírással nevesített projektek részletes kidolgozására pozitív 
döntést követően kerülhet sor. Az akcióterv tartalmát külön előterjesztésben ismertetem. 
 
 

2. Pályázatokhoz kapcsolódó tevékenység 
 
A megyei foglalkoztatási paktum keretében ülésezett az Irányító Bizottság, melyen értékeltük a 
2017. évi Munkaterv teljesítését, a szakmai munka eredményét, illetve elfogadtuk a 2018. évi 
Munkatervet. A paktumiroda munkatársai egy nagyvállalatnál tettek személyes látogatást a 
támogatások kiajánlása céljából. A projekt keretében szakmai beszámolóval lezártuk az 5. 
mérföldkövet. 
 
Mindkét helyi paktum  Irányító Bizottsága megtartotta éves záró ülését. Értékeltük az éves munkát, 
az indikátorok teljesülését, illetve elfogadtuk az előzetesen minden konzorciumi partnerrel egyeztetett 
Szervezeti és Működési Szabályzatot, Foglalkoztatási stratégiához kapcsolódó Akciótervet, valamint 
2018. évi Munkatervet. A 2. mérföldkőhöz, illetve szerződésmódosítási kérelemhez hiánypótlásban 
kért dokumentumokat beküldtük a Közreműködő Szervezet számára. Folytatódott a támogatási 
igények befogadása a helyi mikro-, kis- és középvállalkozások irányából. 
 
Technikai egyeztetést tartottunk Salgótarján város Paktumirodájának vezetőjével és menedzserével 
a projekt megvalósítással kapcsolatos kihívások kezelésének gyakorlatáról. 
 
Az „Esélyteremtés nőknek Nógrádban” című, EFOP-1.2.9-17-2017-00001 azonosító számú projekt 
keretében hatályba lépett a Támogatási Szerződés, 2018. január 1-től indul a projekt megvalósítása. 
Előlegigényünket a Közreműködő Szervezet befogadta. 
 
Salgótarján, 2018. január 8. 
 
        Sándor Ildikó 
                ügyvezető igazgató 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.  

2017. november és december hónapban végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására 
 
 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és jóváhagyja a Nógrádi Fejlesztési 
Ügynökség Nonprofit Kft. 2017. november és december 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, 2018. január 25. 
 
 
 

Skuczi Nándor dr. Szabó József 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 
Nógrád megyei jegyző 

 


