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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. 
 

1. Szakmai tevékenység 
 
Részt vettem a Nógrád Megyei Kereskedelmi Kamara „Kamarai beszélgetések” c. rendezvényén, ahol 
dr. Csath Magdolna közgazdász professzor értékelte Nógrád megye gazdasági-társadalmi folyamatait. 
Részt vettem a Megyeháza energetikai projektjének átadó ünnepségén. 
 
Egyeztetést folytattunk Miskolcon a NORDA jogutódokkal a 2018-ban lezajlott közös ügyekről, 
személyi kérdésekről, a BORA 94 Np. Kft. által elvégzett feladatokról, illetve a közös ingatlan 
értékesítésének elindításáról. 
 
Folyamatosan teljesítettük a TOP keretében megkötött 1-2. körös szerződések szerinti, nyilvánosság 
biztosításával összefüggő feladatokat. 
 
Folytatódott az Ügynökség munkatársainak tartott informatikai képzés a NYITOK iroda 
támogatásával. 
 

2. Pályázatokhoz kapcsolódó tevékenység 
 
A megyei foglalkoztatási paktum keretében folytatódott a támogatási igények befogadása a megyei 
nagyvállalatok részéről. Benyújtásra és elfogadásra került a 8. mérföldkő szakmai beszámolója. 
Ülésezett, értékelte az évet, és elfogadta a 2019. évi munkatervet az Irányító Bizottság. A paktumiroda 
munkatársai részt vettek a Pécsen szervezett országos paktum konferencián. 
 
A helyi paktumok keretében - mindkét projektnél – folyamatos volt a támogatási kérelmek 
befogadása a KKV-k részéről. Elkészültek a kifizetési kérelmek a 2018-ban felmerült és még el nem 
számolt költségek legnagyobb részéről. A Közreműködő Szervezet részéről felgyorsult a korábbi 
kérelmek hiánypótoltatása és jóváhagyása. Az M2 vonzástérség helyi foglalkoztatási paktumban 
ülésezett az Irányító Bizottság. A Nógrádi Szabad Vállalkozási Zóna helyi foglalkoztatási paktumban 
egyeztetést folytattunk a Pásztói Polgármesteri Hivatal képviselőivel a szakmai tevékenységek és 
kifizetési kérelmek felgyorsításáról. 
 
Az „Esélyteremtés nőknek Nógrádban” című, EFOP-1.2.9-17-2017-00001 azonosító számú projekt 
keretében együttműködési megállapodást kötöttünk két munkaadóval. Megkezdtük a „Vonzó 
munkahely leszünk!” c. képzés szervezését. Két nagyvállalkozásnál indítottunk munkavállalói, illetve 
vezetői képzéseket. 
 
 
 
 



Az INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében megkaptuk a 
jogosultsági nyilatkozatokat a helyi foglalkoztatási akciótervek (TAPE) 2. körös pályázataira 
vonatkozóan. 
 
 
Salgótarján, 2019. január 11. 
 
          Sándor Ildikó 
                ügyvezető igazgató 
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2018. december hónapban végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására 
 
 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és jóváhagyja a Nógrádi Fejlesztési 
Ügynökség Nonprofit Kft. 2018. 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, 2019. január 24. 
 
 
 
 

Skuczi Nándor Dr. Bagó József 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 
Nógrád megyei jegyző 

 

 


