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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. Január hónapban végzett tevékenység 
 

1. Szakmai tevékenység 
 
Azon TOP nyertesek számára, akikkel szerződéseket kötöttünk kötelező nyilvánossági, 
szemléletformálási tevékenységek ellátására, elvégeztük a január 31-i mérföldkőhöz kapcsolódó 
feladatokat. 
 
Foglalkoztatás bővítéssel, vidéki turisztikai tevékenység fejlesztésével kapcsolatban három 
vállalkozásnak nyújtottunk pályázati tanácsadást. 
 
Részt vettem az Új Palócország Egyesülethez összehívott megbeszélésen, melynek tárgya a 
Nemzetgazdasági Minisztériumnál tett látogatásuk volt. A megbeszélés a fiatalok helyben tartását 
célzó akciókról, tervezett rendezvényekről szólt, melyben mintaprogram formálódhat. 
 
 

2. Pályázatokhoz kapcsolódó tevékenység 
 
A megyei foglalkoztatási paktum keretében ülésezett az elmúlt évben életre hívott 
Projektösszehangoló Munkacsoport. Feladata, hogy egy rendezvény keretében elindítsa a megyében 
foglalkoztatási hatással bíró humán fejlesztési projektek közötti együttműködést. A munkához 
felmértük a releváns nyertes projektek és pályázók körét, illetve kapcsolati mátrixot készítettünk a 
lehetséges összehangolásról. A Projektösszehangoló Munkacsoport előzetes kérdőíves felmérés 
indításáról döntött, ezt követően készül el a rendezvény tematikája, módszertana. A kérdőívet 
összeállítottuk, az érintett projektgazdáknak kiküldtük. 
 
A helyi paktumok vonatkozásában elindítottuk a paktum menedzsment képzés szervezését. 
Folytatódott a támogatási igények befogadása a helyi mikro-, kis- és középvállalkozások irányából. 
 
A 2018-ban bekövetkezett jogszabályi változások (járulékcsökkentés), illetve a felhívást érintő új 
állásfoglalás miatt minden paktum esetén megkezdtük a költségvetés, illetve a Támogatási Szerződés 
újbóli átdolgozását. 
 
Az „Esélyteremtés nőknek Nógrádban” című, EFOP-1.2.9-17-2017-00001 azonosító számú projekt 
keretében megkezdődtek a projekttevékenységek, illetve a kommunikációs menedzser és a munkaadói 
kapcsolattartó kollégák foglalkoztatása, felkészítése. Január 9-én központi projektindító tájékoztatón 
vettünk részt, amelyet követően konzorciumi ülést is tartottunk a közeljövő feladatainak egyeztetése 
céljából. Elkészült a projekt kommunikációs ütemterve, illetve logóterve. 
 
Az INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében benyújtott 
„Between R2 and M3.Toward a new cross-border north-south economic development axis” című 
területi akciótervünk átesett a formai bírálaton, a jogosultsági elismerést megkapta. 
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II. Február hónapban végzett tevékenység 
 

1. Szakmai tevékenység 
 
Részt vettem a Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara „Kamarai beszélgetések” sorozatának 
aktuális rendezvényén. 
 
Meghívtak egy olasz befektetővel szervezett üzleti vacsorára, amely Balassagyarmaton kíván új 
üzemet létesíteni. Pályázati, támogatási lehetőségek bemutatásában, felkutatásában vállaltam szerepet. 
 
Segítséget nyújtottam a HGC Akadémia – Középvállalati Fejlesztési Program megyei szakmai 
workshopjának megszervezéséhez az IFKA által megbízott Pannon Gazdasági Hálózat számára. 
 
 

2. Pályázatokhoz kapcsolódó tevékenység 
 
A megyei foglalkoztatási paktum keretében ismét ülésezett a Projektösszehangoló Munkacsoport. 
Értékeltük a kérdőíves felmérés eredményét, illetve összeállítottuk a márciusra tervezett rendezvény 
programját.  
Megkezdtük a nagyfoglalkoztatók számára az indító HR Klub rendezvény szervezését, a HR 
szakemberek akvirálását. A meghívottaknak előzetes naptárfoglalót küldtünk ki. 
Tapasztalatcserét folytattunk a Heves megyei kollégákkal a megyei paktumok előre haladásáról, 
akcióiról, elszámolási kérdésekről. 
A támogatási szerződésmódosítás lezárását követően megkezdődött a korábban benyújtott kifizetési 
kérelmek hiánypótlása. 
Folytatódott a támogatási igények befogadása a megyei nagyvállalatok részéről. 
 
A helyi paktumok keretében megvalósult a szakmai közreműködők számára a 3x2 napos paktum 
menedzsment képzés három különböző helyszínen (Mátraverebély-Szentkút, Varsány, Bánk). 
Folytatódott a támogatási igények befogadása a helyi mikro-, kis- és középvállalkozások irányából. 
Február 22-23-án megtörtént a két helyi paktum projekt éves helyszíni ellenőrzése az Ügynökség 
irodájában. Az ellenőrzési jegyzőkönyvek szabálytalanságot, mulasztást nem állapítottak meg. 
 
Az „Esélyteremtés nőknek Nógrádban” című, EFOP-1.2.9-17-2017-00001 azonosító számú projekt 
keretében a főpályázóval arculati egyeztetést tartottunk. A Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú 
Kft. elkészítette és megküldte a Módszertani és Audit Kézikönyvet, a logótervet, illetve a javasolt 
képzési programokat, melyek tartalmát megismertük, adoptáltuk. Elindítottuk a vállalt kommunikációs 
tevékenységek megvalósításához szükséges árajánlatok bekérését, illetve elkezdtük építeni a női 
vállalkozók adatbázisát. 
 
 
III. Március hónapban végzett tevékenység 
 

1. Szakmai tevékenység 
 
Részt vettem a Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara GDPR adatvédelmi témában szervezett 
rendezvényén. 
Meghívást kaptam a HGC Középvállalati Fejlesztési Program Salgótarjánban szervezett Nógrád 
megyei rendezvényére. Előzetesen személyes segítséget nyújtottam a célcsoportba tartozó helyi 
vállalkozások akvirálásában a szervezéssel megbízott Pannon Gazdasági Hálózat Egyesületnek. 
Részt vettem a megyei önkormányzat és a TOP Irányító Hatóság, valamint Közreműködő Szervezet 
között szervezett szakmai egyeztetésen Budapesten, ahol a paktumokkal kapcsolatos kérdéseket és 
problémákat osztottam meg. 
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Az Ügynökség munkatársai részt vettek a KÖZÉSZ és a VOSZ által szervezett, a nyugdíjas 
szövetkezetekről szóló szakmai fórumon. 
Részt vettem a megyei területrendezési terv egyeztetésére összehívott indító megbeszélésen. 
A TOP keretében további második körös projektgazdákkal kötöttünk szerződéseket nyilvánossági 
feladatok ellátására. 
 

2. Pályázatokhoz kapcsolódó tevékenység 
 
A megyei foglalkoztatási paktum keretében a nagyfoglalkoztatók számára megszerveztük az első 
HR Klub rendezvényt, amelyet a jövőben negyedévente kívánunk ismételni. Első előadónk Szűts 
Ildikó, az Országos Humánmenedzsment Egyesület elnöke volt. 
Március 22-én az országban elsőként szerveztünk projektösszehangoló fórumot a megyében humán 
fejlesztési pályázatot elnyert szervezetek részére „Együtt adunk életutat” címmel. Elsősorban azokat 
az EFOP, GINOP és TOP nyerteseket hívtuk meg, akik projektjeikben közvetlenül vagy közvetve 
elősegítik a foglalkoztatást. A rendezvényen vitaindító prezentációt tartottam. A projektgazdák által 
biztosított pályázati információkra alapozva a résztvevőknek projektbemutató füzetet állítottunk össze. 
Az érdekelt felek az összehangolás folytatásáról döntöttek annak érdekében, hogy részletesen fel 
tudjuk tárni a projektek átjárhatóságát, egymásra épülésének lehetőségeit. 
Folytatódott a támogatási igények befogadása a megyei nagyvállalatok részéről. 
 
A helyi paktumok keretében mindkét projektnél konzorciumi értekezletet tartottunk az első félévben 
megvalósuló paktum események, akciók operatív egyeztetése, a szervezési feladatok megosztása 
céljából. Mindkét paktumnál nyújtottunk be mérföldkőhöz kapcsolódó szakmai beszámolót. 
 
Az „Esélyteremtés nőknek Nógrádban” című, EFOP-1.2.9-17-2017-00001 azonosító számú projekt 
keretében lebonyolítottuk a kommunikációs beszerzéseket. Két alkalommal tartottunk konzorciumi 
egyeztetést, illetve március 28-án egy személyes konzultációt a Családbarát Ország Nonprofit 
Közhasznú Kft. regionális koordinátoraival.  
 
Salgótarján, 2018. április 11. 
        Sándor Ildikó 
                ügyvezető igazgató 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.  

2018. január, február és március hónapban végzett tevékenységéről szóló beszámoló 
elfogadására 

 
 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és jóváhagyja a Nógrádi Fejlesztési 
Ügynökség Nonprofit Kft. 2018. január, február és március 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. április 26. 
 
 

Skuczi Nándor dr. Szabó József 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 
Nógrád megyei jegyző 

 


