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a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2017. évi pénzügyi beszámolójának elfogadására 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Készült: A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2018. április 26-ai ülésére 
Készítette: Sándor Ildikó, ügyvezető igazgató 



Tisztelt Közgyűlés! 

Az Ügynökség 2017. évi gazdálkodásának körülményeit, a folyamatokra ható tényezőket az üzleti terv 
teljesítéséről szóló beszámoló részletezi. Jelen előterjesztésben elsősorban a legfontosabb mérleg és 
éves eredménykimutatás tételeket szeretném bemutatni, összevetve az előző évi adatokkal. 

2017-ben az Ügynökség vagyoni helyzetében, melyet 2016-ban megerősített a NORDA beolvadásos 
szétválása, jelentős változás nem történt. Jellemzően projekt alapú volt a szervezet működése, 
közhasznú bevételei a projektekben el nem számolható költségek fedezetét biztosították. 

A pénzeszközök növekedése a pályázatok előlegeinek lehívásával függ össze. A mérleg az elnyert 
pályázatok keretében megkapott előleg fel nem használt részét a kötelezettségek között tünteti fel.  

A projektek keretében tervezett tárgyi eszköz beszerzések a paktum előkészítő szakasz előre nem várt 
időbeli kitolódása miatt 2018-ra húzódnak át. A tárgyieszköz-állomány értéke így az elszámolt 
értékcsökkenéssel lett kevesebb. 

Forrás oldalon a rövid lejáratú kötelezettségek között szerepelnek a támogatási előlegek, mint 
jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek. 

Az eredménykimutatásban láthatóan jelentős a személyi jellegű ráfordítások növekedése az előző 
évhez képest, amely a projektek végrehajtásához szükséges létszámnövekménnyel függ össze.  
 

A bevételek és a ráfordítások különbségeként 840 E Ft nyereség realizálódott 2017 évben.  

Tájékoztatom a Testületet, hogy a felügyelő bizottság várhatóan a 17. héten fogja tárgyalni a 
beszámolót, véleményüket későbbiekben fogom tolmácsolni. 

A leírtak alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a pénzügyi beszámolót 189.680 E Ft 
mérlegfőösszeggel és 840 E Ft adózott eredménnyel fogadja el. 

Mindezek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat elfogadására. 
 

Salgótarján, 2018. április 12. 
 
 
Sándor Ildikó 

        ügyvezető igazgató 
 
 
 
 



 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2017. évi pénzügyi beszámolójának elfogadására 

 
 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint alapító – e határozat melléklete szerint – 
megtárgyalta a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2017. évi gazdálkodásáról szóló 
beszámolót, melyet a beterjesztett értékkel egyezően 189.680 E Ft mérleg főösszeggel és 840 E Ft 
mérleg szerinti eredménnyel jóváhagy. 
A Közgyűlés utasítja a Kft. ügyvezetőjét a beszámoló letétbe helyezésével és közzétételével 
kapcsolatos intézkedések megtételére. 
Határidő: 2018. május 31. 
Felelős: Sándor Ildikó, ügyvezető 

 
 
 
 
 

Salgótarján, 2018. április 26. 
 
 
 
 

Skuczi Nándor dr. Szabó József 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 
Nógrád megyei jegyző 
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Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft Közhasznúsági melléklet 
[EsBo program] 

1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása 
 

A Társaság tevékenységei: 

Fő tevékenység: 

- Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése (közhasznú tevékenység) 

Egyéb tevékenységi körök: 

- Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás (közhasznú tevékenység) 

- M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység (közhasznú tevékenység) 

- Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 

- Egyéb kiadói tevékenység 

- Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás 

- Piac-, közvélemény-kutatás 

- Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 

- M.n.s. egyéb oktatás 

A Társaság a közhasznú tevékenység mellett kizárólag annak elősegítése érdekében, és kiegészítő 

jelleggel folytatja üzletszerű gazdasági tevékenységét. A Társaság vállalkozási tevékenységet csak 

közhasznú céljai megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. 

 

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása 
 

1. Nógrád megye területfejlesztésében érintett szereplők együttműködésének elősegítése, a 

közös érdekek és feladatok feltárására; 

2. közreműködés a megye területfejlesztési intézményrendszerének kialakításában, annak 

fejlesztésében, valamint hozzájárulás a területfejlesztéshez kapcsolódó feladatokat ellátó szervezetek 

munkájának összehangolásához; 

3. a megyei fejlesztési programok készítésével kapcsolatos koordinációs munkák ellátása; a 

program országos, regionális, megyei és kistérségi kapcsolatainak biztosítása; s a kapcsolódó tervezési, 

programozási, projektmenedzselési, projektgenerálási, képzési, nemzetközi kapcsolatépítési 

tevékenységek végzése; 

4. a megyei fejlesztési programhoz kapcsolódó fejlesztési projektek megvalósulásának és 

kidolgozásának elősegítése; Közreműködés a regionális fejlesztési programok pénzügyi megalapozásá-

ban, a megye fejlesztésére irányuló hazai és nemzetközi erőforrások koncentrálásában, befektetések 

területi hatékonyságának fokozásában; 

5. közreműködés az Európai Unió területfejlesztési gyakorlatának megismertetésében, elterjesz-

tésében és a hazai gyakorlat ezt figyelembe vevő formálásában; 

6. az országhatáron túlnyúló területi együttműködések kialakításának elősegítése, részvétel a 

határon átnyúló programok, projektek tervezésében, koordinálásában. 
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Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft Közhasznúsági melléklet 
[EsBo program] 

3. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok 
 

Alapadatok (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak 

B. Éves összes bevétel 42 680 58 674 

ebből:     

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése 

szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg 0 0 

D. Közszolgáltatási bevétel 0 0 

E. Normatív támogatás 0 0 

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott 

támogatás 16 426 45 051 

G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)] 26 254 13 623 

H. Összes ráfordítás (kiadás) 29 450 57 834 

ebből:     

I. Személyi jellegű kiadás 13 581 16 882 

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 14 834 40 952 

K. Tárgyévi eredmény -4 955 840 

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet 

végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi 

LXXXVIII. trv.-nek megfelelően) (fő) 0 0 

 

4. Erőforrás ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói 
 

 Mutató teljesítése  

 Igen Nem Értéke 

Erőforrás-ellátottság mutatói       

Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft] X   

(két évi bevétel átlaga)       

Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0]  X X 

(két év egybeszámított adózott eredménye)       

Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25] X   

(személyi jellegű ráfordítások aránya)       

Társadalmi támogatottság mutatói       

Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]  X X 

(szja 1% a korrigált árbevételhez)       

Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5] X   

(közhasznú ráfordítások aránya)       

Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő]  X X 

(közérdekű önkéntesek száma)       
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Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft Közhasznúsági melléklet 
[EsBo program] 

5. Kiegészítő melléklet 

5.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása 
 

Az Ügynökség 2017-ben elsősorban nyertes európai uniós projektek megvalósítását végezte 

(ld. 7.2.). 

A megyei közgyűlés elnökének felhatalmazásával az ügynökség vezetője képviselte Nógrád 

megyét a 2014-2020 időszakra vonatkozó, INTERREG Szlovák-Magyar Együttműködési 

Program Monitoring Bizottságában. Az Ügynökség folyamatos információnyújtással segítette 

az e programban pályázni kívánó megyei szervezeteket. Főpályázóként jelent meg maga is egy 

foglalkoztatási területi akcióterv projektben, melyről döntés még nem született. 

Az Ügynökség folyamatos támogatást nyújtott a megye önkormányzatainak és egyéb 

kedvezményezettjeinek a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program megvalósításában, 

kiemelt tekintettel a projektek megalapozó dokumentumainak összeállítására, illetve a 

nyilvánossággal összefüggő feladatokra. 

A megyében működő vállalkozások az Ügynökségen folyamatosan kaphattak információt a 

megjelenő hazai és európai uniós pályázatokról. 

Nógrád Megye Önkormányzatának felkérésére az Ügynökség szakemberei közreműködtek 

fejlesztési javaslatok, koncepciók kidolgozásában, különös tekintettel a gazdaságfejlesztés, 

foglalkoztatás területére. 

Az Ügynökség vezetője minden hónapban beszámolt Nógrád Megye Önkormányzatának 

Közgyűlése előtt az adott időszakban végzett munkáról. 

5.2. Támogatási programok bemutatása 

A Nógrád Megye Önkormányzata által elnyert TOP-1.1.1-15-NG1-2016-00001 azonosító számú 

„Nógrád megyei foglalkoztatási paktum” című pályázatban az Ügynökség konzorciumi tagként vesz 

részt, biztosítja a projekt menedzsert, a megyei paktumiroda működési feltételeit, beleértve a 

paktumiroda vezető és koordinátor foglalkoztatását, valamint kiegészítő gazdaságfejlesztési 

tevékenységet végez, különös tekintettel a megyei befektetés-ösztönzésre. A projekt fő célja a 

foglalkoztatás bővítése, hátrányos helyzetű személyek számára munkaerőpiaci tanácsadás, képzés, 

támogatott foglalkoztatás útján. A projekt kezdési dátuma 2016. május 2., 60 hónapos futamidővel 

2021. április 30-ig tart. 

Az „M2 vonzástérség” (TOP-5.1.2-15-NG1-2016-00001) és a „Nógrádi szabad vállalkozási zóna” helyi 

foglalkoztatási paktumokban (TOP-5.1.2-15-NG1-2016-00002), melyek kezdési időpontja 2016. 

december 1., az Ügynökség főpályázóként vesz részt. A két helyi paktum projekt párhuzamosan fut, 

szintén 60 hónapos projektidőtartammal. Ezekben az Ügynökség biztosítja a teljes projekt 

menedzsmentet, kiegészítő tevékenységek végzéséhez osztott munkakörben gazdaságfejlesztési 

menedzsert foglalkoztat. A paktumirodákat városi önkormányzatok működtetik, azonban a 

gazdaságszervezési, befektetés-ösztönzési feladatok felvállalásával az Ügynökség biztosítja a 

vállalkozások minél nagyobb számú bevonását, a fejlesztési, munkahely-teremtési szándékok segítését. 

Mindemellett kulcsszerepe van a paktumok közötti koordinációban, beleértve a Salgótarján Megyei 

Jogú Város foglalkoztatási paktumával történő kapcsolattartást. A helyi foglalkoztatási paktumok 

támogatási szerződéseinek megkötésére 2017. áprilisában került sor. 


