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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. Június hónapban végzett tevékenység 
 

1. Szakmai tevékenység 
 
Részt vettem Miskolcon az INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program 
keleti határszakasz Kisprojekt Alapjának megnyitó rendezvényén. 
Meghívottként jelen voltam az INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program 3. 
prioritásában támogatást nyert „ORG-EMP” foglalkoztatási akcióterv 2. körös pályázatának indító 
megbeszélésén Drégelypalánkon. 
Előadást tartottam a foglalkoztatási paktumok munkaadói együttműködéséről a Nógrád Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara GINOP-6 vállalati képzések témájában szervezett Információs Napján 
Salgótarjánban. 
Az Ügynökség munkatársai részt vettek az INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország 
Együttműködési Program keleti határszakasz Kisprojekt Alapjának megyei Információs Napján, 
melynek megszervezéséhez segítséget is nyújtottunk a Via Carpatia ETT számára. 
Az Ügynökség munkatársai részt vettek a TOP Irányító Hatóság által szervezett szakmai nap 
programján a Megyeházán. 
Az Ügynökség munkatársai részt vettek a Besztercebánya megye és Nógrád megye 
önkormányzatainak elnökei között létrejött salgótarjáni találkozó, illetve az azt követő sajtótájékoztató 
megszervezésében, lebonyolításában. 
Folyamatosan teljesítettük a TOP keretében megkötött 1-2. körös szerződések szerinti, nyilvánosság 
biztosításával összefüggő feladatokat. 
 

2. Pályázatokhoz kapcsolódó tevékenység 
 
A megyei foglalkoztatási paktum keretében megszerveztük a HR Klub második rendezvényét 
Hollókőn, ahol a téma az atipikus foglalkoztatás volt. 
Június 26-án megtartottuk az éves megyei foglalkoztatási fórumot Berkenyén. A képzések témájával 
munkaadói szemszögből foglalkozó előadást és panelbeszélgetést követően a paktumhoz öt új 
szervezet csatlakozott. 
Benyújtottuk a május 31-i teljesítési mérföldkőhöz kapcsolódó konzorciumi szintű szakmai 
beszámolót. 
Folytatódott a támogatási igények befogadása a megyei nagyvállalatok részéről. 
 
A helyi paktumok keretében - mindkét projektnél – folyamatos volt a támogatási kérelmek 
befogadása a KKV-k részéről. A támogatási előlegek kiutalását követő egy év lejártával megkezdődött 
a konzorciumi partnereknél az első kifizetési igénylések benyújtása, melyhez szakmai segítséget és 
koordinációt biztosítottunk. A Nógrádi Szabad Vállalkozási Zóna helyi foglalkoztatási paktum 
keretében céglátogatást tettünk karancslapujtői fémipari vállalkozásnál.  
 
Az „Esélyteremtés nőknek Nógrádban” című, EFOP-1.2.9-17-2017-00001 azonosító számú projekt 
keretében megszerveztük a Család és KarrierPONT megnyitó ünnepségét, illetve az azt követő 
szakmai kerekasztalt. Elkészültek a szükséges tájékoztató és display anyagok, illetve a honlap. A 
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projekt szakmai szolgáltatásait bemutatták a projektben dolgozó kollégák a megyei Foglalkoztatási 
Fórum rendezvényén. 
 
Az INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében a Közös 
Titkárság egyeztetést tartott Budapesten a nyertes főpályázók számára a foglalkoztatási akciótervek 
(TAPE) 2. körös felhívás tervezetével kapcsolatban, melyen Fülek Város Önkormányzatával közösen 
részt vettünk. A zártkörű pályázati felhívás várhatóan 2018. augusztus-október között lesz nyitva. 
 
II. Július hónapban végzett tevékenység 
 

1. Szakmai tevékenység 
 
Előadást tartottam a Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara INTERREG V-A Szlovákia-
Magyarország Együttműködési Program keretében megvalósuló projektjének workshopján a 
vállalkozások nemzetköziesedésének elősegítéséről. 
Folyamatosan teljesítettük a TOP keretében megkötött 1-2. körös szerződések szerinti, nyilvánosság 
biztosításával összefüggő feladatokat. 
 
 

2. Pályázatokhoz kapcsolódó tevékenység 
 
A megyei foglalkoztatási paktum keretében – a júliusi foglalkoztatási fórum kapcsán – interjút 
adtam a Megafon Rádiónak és az Ipoly Televíziónak. 
A Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának vezetőjével látogatást tettünk 
bátonyterenyei nagyvállalkozásnál, ahol a paktum támogatásain, illetve saját dolgozók képzésén túl 
képzőközpont létrehozásának lehetőségeiről tárgyaltunk. 
Jóváhagyásra került az Ügynökség 5. kifizetési kérelme, melynek ellenértékét számlánkon jóváírták. 
A megyei paktum és a Család- és Karrier Pont munkatársai részt vettek a Salgótarjáni Foglalkoztatási 
Paktum szakmai fórumán, illetve kitelepüléssel az azt követő Pont Itt Partyn. 
A Pénzügyminisztérium Foglalkoztatási Szolgálat Főosztály felhívására elkészítettük a megyei 
paktumokban fellelhető jó gyakorlatok leírását egy tervezett közös országos adatbázis számára. 
A megyei paktum projektek előrehaladásával kapcsolatban monitoring látogatást tett nálunk a 
Széchenyi Programiroda. 
Folytatódott a támogatási igények befogadása a megyei nagyfoglalkoztatók részéről. 
 
A helyi paktumok keretében - mindkét projektnél – folyamatos volt a támogatási kérelmek 
befogadása a KKV-k részéről. A Nógrádi Szabad Vállalkozási Zóna helyi foglalkoztatási paktum 
keretében konzorciumi ülést tartottunk az őszi rendezvények előkészítésével és a projekt 
előrehaladásával kapcsolatban. A konzorciumi partnerek többsége elkészítette első kifizetési kérelmét, 
melyben koordinációs és ellenőrző szerepet vállaltunk. Elindult a helyi paktumok internetes 
aloldalának készítése, feltöltése tartalommal a megyei paktum honlapján.  
 
Az „Esélyteremtés nőknek Nógrádban” című, EFOP-1.2.9-17-2017-00001 azonosító számú projekt 
keretében a rugalmas foglalkoztatásról szóló tréningen vettek részt a megyei paktumban, illetve a 
projektben dolgozó munkatársak. Operatív ülés keretében egyeztettük, majd végrehajtottuk a Család 
és Karrier PONT akkreditációjának előkészületeit. A projekt honlapján megteremtettük az online 
tanácsadás feltételeit. 
 
III. Augusztus hónapban végzett tevékenység 
 

1. Szakmai tevékenység 
 
Az Ügynökség csapata összeállította a területfejlesztési koncepció készítése óta eltelt időszakra (2012-
2017) vonatkozó átfogó megyei gazdasági-társadalmi statisztikai elemzést.  
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INTERREG SK-HU Kisprojekt Alapra benyújtandó aktív turisztikai pályázat előkészítő 
megbeszélésén vettem részt Füleken. 
Az INTERREG SK-HU Együttműködési Program időközi értékelését végző szakértő interjút készített 
velem, mint erre kijelölt Monitoring Bizottsági taggal. 
Korábbi időszakban az Ügynökség által kidolgozott turisztikai projekt újragondolása céljából az 
érintettekkel megbeszélést tartottunk Szügyön. 
Folyamatosan teljesítettük a TOP keretében megkötött 1-2. körös szerződések szerinti, nyilvánosság 
biztosításával összefüggő feladatokat. 
 

2. Pályázatokhoz kapcsolódó tevékenység 
 
A megyei foglalkoztatási paktum keretében folytatódott a támogatási igények befogadása a megyei 
nagyvállalatok részéről. 
 
A helyi paktumok keretében - mindkét projektnél – folyamatos volt a támogatási kérelmek 
befogadása a KKV-k részéről. Elkészültek és benyújtásra kerültek az. 5. mérföldkőhöz kapcsolódó 
szakmai beszámolók. Elkészültek a megyei paktum honlapján a helyi paktumok aloldalai. 
 
Az „Esélyteremtés nőknek Nógrádban” című, EFOP-1.2.9-17-2017-00001 azonosító számú projekt 
keretében sikeresen megtörtént a Család és Karrier PONT akkreditációja, megkezdődött a 
szolgáltatásnyújtás. 
 
Az INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében megjelent a 
helyi foglalkoztatási akciótervek (TAPE) 2. körös zártkörű felhívása, melyhez elkészítettünk egy 
összefoglalót magyar nyelven a konzorciumi tagok részére. A 2. körös pályázatok benyújtási 
határideje november 12. 
 
Salgótarján, 2018. szeptember 4. 
          Sándor Ildikó 
                ügyvezető igazgató 
 
 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.  

2018. június, július és augusztus hónapban végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására 
 
 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és jóváhagyja a Nógrádi Fejlesztési 
Ügynökség Nonprofit Kft. 2018. június, július és augusztus 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. szeptember 20. 
 
 

Skuczi Nándor Dr. Bagó József 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 
Nógrád megyei jegyző 

 


