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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 – Február 
 

1. Szakmai tevékenység 
 
Munkatársammal részt vettünk a Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamaránál a Cégkapu 
gyakorlati használatával kapcsolatban szervezett rendezvényen. Szintén a kamara volt a házigazdája a 
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal országos roadshow-ja helyi állomásának, ahol a 
Hivatal új üzletpolitikájáról, pályázati terveiről tájékozódtunk, illetve workshop keretében pályázati 
felhívások tervezetét véleményeztük. 
Egynapos tanulmányutat szerveztünk Besztercebánya Megye Önkormányzatának elnöke és 
munkatársai számára a szociális és közfoglalkoztatás megyei jó gyakorlatai, illetve az Arany János 
Program bemutatása céljából. Varsányban, Somoskőújfaluban és Salgótarjánban tettünk látogatást. 
Szintén Besztercebánya Megye Önkormányzatának kezdeményezésére előkészítő megbeszéléseket és 
forrásfeltárást folytattunk a Nemzetközi Folklórfesztivál újjáélesztése céljából. 
A határmenti egészségügyi szolgáltatások mobilitásának elősegítését megalapozva a közgyűlés 
elnökével közösen megbeszélést folytattunk a Szent Lázár Megyei Kórház és a Dr. Kenessey Albert 
Kórház-Rendelőintézet vezetőivel. Ennek alapján javaslatot állítottam össze szakmai lobbitevékenység 
megalapozásához. 
Részt vettem a Pénzügyminisztériumban az Integrált Területi Programok időközi értékelése tárgyában 
lefolytatott kutatás bemutató rendezvényén. 
Részt vettem a KSH és az MTA Regionális Tudományok Bizottsága által az „Okos városok és területi 
statisztika” témájában szervezett konferencián Budapesten. 
Folyamatosan teljesítettük a TOP keretében megkötött 1-2. körös szerződések szerinti, nyilvánosság 
biztosításával összefüggő feladatokat. 
Folytatódott az Ügynökség munkatársainak ingyenes informatikai képzése a NYITOK iroda 
támogatásával. 
 
 

2. Pályázatokhoz kapcsolódó tevékenység 
 
A megyei foglalkoztatási paktum keretében folytatódott a támogatási igények befogadása a megyei 
nagyvállalatok részéről. A soron következő Irányító Bizottsági ülésre javaslatot állítottunk össze 
három új Munkacsoport felállításához, illetve az éves szakmai rendezvényekhez. Megtartottuk az év 
első HR Klub rendezvényét Nógrádgárdonyban. Megkezdődött a szakértőkkel közös paktumfejlesztési 
tevékenység, amely a befektetés-ösztönzésre, a gazdaságfejlesztésre és a munkavállalói mobilitásra 
koncentrál. 
 
A helyi paktumok keretében - mindkét projektnél – megtörtént az éves helyszíni ellenőrzés. A 
jegyzőkönyvek apró hiánypótlásokon kívül elmarasztalást nem tartalmaznak. Az M2 Vonzástérség 
helyi foglalkoztatási paktumban megkezdődött a Foglalkoztatási Fórum szervezése, amely március 
elején lesz megtartva.  



Az „Esélyteremtés nőknek Nógrádban” című, EFOP-1.2.9-17-2017-00001 azonosító számú projekt 
keretében nyílt, illetve céges tréningek zajlottak a munka és magánélet összehangolása, a vonzó 
munkahely témájában. Hiánypótlást követően elfogadásra került az elmúlt félév szakmai beszámolója. 
Megkezdtük a Női Vállalkozói Klub szervezését. Kiadtuk 2019. évi első hírlevelünket. 
 
Az INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében megtörtént a 
2. körös TAPE pályázatok hiánypótlása. 
 
II. Március 
 

1. Szakmai tevékenység 
 
Elnök urat elkísérve részt vettem a dr. Lőrinczi Zoltán, EMMI Kárpát-medence magyar oktatásának 
fejlesztéséért felelős helyettes államtitkárral folytatott megbeszélésen, ahol a határon átnyúló 
egészségügyi szolgáltatások lehetőségeiről volt szó. 
Részt vettem a Besztercebánya Megye Önkormányzata alelnökével folytatott egyeztetésen, ahol a 
Nemzetközi Folklórfesztivál, illetve egyéb események és kezdeményezések közös pályázásáról, 
támogatási lehetőségeiről beszéltünk. 
Részt vettem a Besztercebánya és Nógrád megyei LEADER szervezetek együttműködését ösztönző 
közös megbeszélésen, ahol az INTERREG pályázatokat népszerűsítettem a jelenlévők körében. 
Kollégáimmal közösen részt vettünk a 2021-2027 ciklus első megyei tervsablonjának összeállításában. 
Folyamatosan teljesítettük a TOP keretében megkötött 1-2. körös szerződések szerinti, nyilvánosság 
biztosításával összefüggő feladatokat. 
Folytatódott az Ügynökség munkatársainak ingyenes informatikai képzése a NYITOK iroda 
támogatásával. 
 
 

2. Pályázatokhoz kapcsolódó tevékenység 
 
A megyei foglalkoztatási paktum keretében folytatódott a támogatási igények befogadása a megyei 
nagyvállalatok részéről. Az Irányító Bizottság megtartotta idei első ülését, ahol új munkacsoportokról, 
a vállalkozóvá válást segítő pályázatok népszerűsítéséről döntött. Még ebben a hónapban megalakult 
és megtartotta első ülését a Pályaorientációs Munkacsoport. A szakértőkkel közös paktumfejlesztési 
tevékenység keretében gazdaságfejlesztési workshopot tartottunk a témában érintett megyei 
szakemberek számára. „Adózás és fejlesztések” címmel közös rendezvényt szerveztünk a NAV 
Nógrád Megyei Igazgatóságával, melyen őszinte hangvétel mellett olyan témákat vitattunk meg, mint 
a tömeges székhelyáthelyezés, vagy a vállalkozóbarát helyi adópolitika. 
 
Az M2 Vonzástérség helyi foglalkoztatási paktumban konzorciumi, illetve Irányító Bizottsági ülést 
tartottunk, elfogadásra került a munkaterv, illetve új szervezetek csatlakoztak a paktumhoz. 
Beszámoltunk a 2018 évi tevékenységekről a Balassagyarmaton tartott Foglalkoztatási Fórum 
keretében. 
A „ Nógrádi Szabad Vállalkozási Zóna” helyi foglalkoztatási paktum keretében konzorciumi ülésre 
került sor a szakmai tevékenységek és beszerzések felgyorsítása érdekében. Konzultációt folytattunk 
az új paktumiroda vezetővel az aktuális feladatokról. 
 
 Az „Esélyteremtés nőknek Nógrádban” című, EFOP-1.2.9-17-2017-00001 azonosító számú 
projekt keretében nyílt, illetve céges tréningek zajlottak a munka és magánélet összehangolása, a 
vonzó munkahely témájában. Megszerveztük az első Női Vállalkozói Klubot Salgótarjánban.  
 
Salgótarján, 2019. április 2. 
 
          Sándor Ildikó 
                ügyvezető igazgató 



HATÁROZATI JAVASLAT 
a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.  

2019. január, február és március hónapban végzett tevékenységéről szóló beszámoló 
elfogadására 

 
 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és jóváhagyja a Nógrádi Fejlesztési 
Ügynökség Nonprofit Kft. 2019. 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, 2019. április 25. 
 
 
 
 

Skuczi Nándor Dr. Bagó József 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 
Nógrád megyei jegyző 

 

 


