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Készült: A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2019. szeptember 12-ei ülésére 
Készítette: Sándor Ildikó, ügyvezető igazgató 



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 az INTERREG Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program Monitoring 

Bizottságának soros ülésén Gyűgyben. Rövid prezentáció keretében bemutattam a „Between R2 and 
M3. Toward a new cross-border north-south economic development axis” c. foglalkoztatási 
akciótervet (TAPE), melynek projektjeit – némi átrendezési javaslattal – a Monitoring Bizottság 
támogatásra javasolta. Az akciótervet irányító projekt (CCP) főpályázója az Ügynökség (további 
információ a pályázatokhoz kapcsolódó tevékenységeknél). Zöld utat kapott továbbá két másik 
akcióterv, melyek foglalkoztatás-bővítési tevékenységei a Drégelypalánk-Ipolyhídvég és Őrhalom-
Ipolyvarbó között épülő hidak köré szerveződnek. 

Részt vettem a CESCI megalakulásának 10. évfordulójára a határmenti együttműködés témájában 
szervezett nemzetközi konferencián Budapesten. 

Közreműködtünk az újra megnyílt INTRREG SK-HU Kisprojekt Alap salgótarjáni tájékoztató 
rendezvényének megszervezésében. A határon átnyúló pályázati lehetőségekkel kapcsolatban 
folyamatos tanácsadást nyújtottunk az érdeklődőknek. 

Megszerveztük a Neogradiensis Régió Egyesület éves közgyűlését, ahol a pénzügyi beszámoló 
elfogadásra került. 

A könyvelőirodával együttműködésben elkészült az Ügynökség 2018. évi beszámolója és 
közhasznúsági jelentése, 2018. évi üzleti tervének értékelése, valamint a 2019. évi üzleti terv, melyet a 
Felügyelő Bizottság és az Alapító elfogadott. 

Részt vettem az IFKA által szervezett országos szakmai műhelyen Budapesten, melynek témája a 
hazai vállalkozásfejlesztési eszközök hatékonyságának növelése volt. Szintén az IFKA felkérésére 
bekapcsolódtam abba a nemzetközi workshopba, melyben az újrakezdő vállalkozások támogatásának 
legjobb nemzetközi gyakorlatairól volt szó. 

Két nagyvállalatnak nyújtottunk K+F témában pályázati tanácsadást új pályázat benyújtására, 
illetve leszerződött pályázat megvalósítására vonatkozóan. 

Bekapcsolódtunk a TOP keretében pótlólagosan kiírt bölcsődefejlesztési pályázati körbe 
projektmegalapozó dokumentumok készítésével.  

Folyamatosan végeztük - szerződéseinknek megfelelően - a TOP keretében megvalósított projektek 
nyilvánossággal összefüggő feladatait. 

 
2. Pályázatokhoz kapcsolódó tevékenység 

 
A megyei foglalkoztatási paktum keretében folytatódott a támogatási igények befogadása a 

megyei nagyvállalatok és kiemelten kezelt KKV-k részéről. 
 
Megalakítottunk két új munkacsoportot: egyik a gazdaság- és vállalkozásfejlesztési tevékenységet 

segíti, a másik pedig a pályaorientációt hivatott megyei szinten összehangolni. Előbbi egyszer, utóbbi 
három alkalommal ülésezett az érintett időszakban. 



A vállalkozóvá válás elősegítése érdekében minden járásban megszerveztük a vállalkozói 
tanácsadó napot, ahol a TOP keretében elérhető kezdő támogatásról, az üzleti tervezésről kaptak az 
érdeklődők információt. 

 
Megszerveztük a 3. projektösszehangoló fórumot Balassagyarmaton, amelynek célja az 

együttműködés kialakítása és fenntartása a megyében humán fejlesztéseket megvalósító projektgazdák 
között. 

 
Megszerveztünk Szentkúton a megyei paktum éves foglalkoztatási fórumát, melynek témája a 

mobilitás volt. Elfogadásra került a paktum éves beszámolója. A rendezvényt megtisztelte a 
Pénzügyminisztérium paktumok szakmai irányításáért felelős főosztályának vezetője. A fórumot 
követően a helyszínen mobilitási workshopot tartottunk szűkebb körben, ahol a munkába eljutással 
kapcsolatos jó megoldásokat kerestük. Az eseményt megelőzően ülésezett az Irányító Bizottság is. 

A paktumirodákkal közösen részt vettünk a Pénzügyminisztérium országos paktum konferenciáján. 
Két kerekasztalbeszélgetésben felkért hozzászólóként beszéltem a nálunk kialakult jó gyakorlatokról. 

A paktum munkaszervezet részt vett továbbá a „Szakmák éjszakája” rendezvényén, illetve a 
salgótarjáni állásbörzéhez kapcsolódó foglalkoztatási fórumon. Jelen voltunk az NKIK által szervezett 
GINOP képzési projektek tájékoztató rendezvényén, a NYITOK szakmai workshopján, a Heves 
Megyei Foglalkoztatási Paktum egri fórumán, illetve a Pont Ott Party-val párhuzamosan szervezett 
salgótarjáni paktumeseményen.  

 
Megszerveztük a HR Klub 6. rendezvényét Alsópetényben, melynek témái a munkaköri leírás, 

illetve a kreatív álláshirdetések voltak. 
 
A közreműködő szervezethez folyamatosan kerültek benyújtásra a havi jelentések, beszámolók és 

kifizetési kérelmek. 
 
A helyi foglalkoztatási paktumokban két rendezvénysorozat valósult meg. Lezajlottak minden 

járásban a tavaszi állásbörzék, illetve a helyi KKV-k számára tájékoztató rendezvénysorozatot 
szerveztünk a Nemzeti Foglalkoztatási Alap által meghirdetett munkahelyteremtő pályázatról. 

A közreműködő szervezethez folyamatosan kerültek benyújtásra a havi jelentések, beszámolók és 
kifizetési kérelmek. A támogatási kérelmek befogadása folyamatos volt a KKV-k részéről. 

A konzorciumi tagokkal egyeztetve aktualizáltuk a „Nógrádi Szabad Vállalkozási Zóna” helyi 
foglalkoztatási paktum akciótervét. Irányító Bizottsági ülésen elfogadtuk az éves munkatervet. 

Munkatársunk részt vett a Pásztón két alkalommal szervezett gazdaságfejlesztési 
paktumeseményen, illetve pályázati tájékoztatón. 

 
Az „Esélyteremtés nőknek Nógrádban” című, EFOP-1.2.9-17-2017-00001 azonosító számú 

projekt keretében belső képzést valósítottunk meg az IFKA szervezésében a projektmegvalósítás 
hatékonyságának növelése érdekében.  

Megszerveztük a 2. Női Vállalkozó Klubot, melynek vendége Vida Ági volt (gazdagmami.hu). 
Megvalósítottunk hat kitelepülést rendezvényre, illetve egy szakmai kerekasztalt. 

Folyamatosan zajlott a kommunikációs tevékenység (hírlevél, honlap, közösségi média, PR 
cikkek), illetve a munkaadók megkeresése. Közreműködtünk munkaadói kezdeményezésre indított két 
tábor megszervezésében. 

 
Egy kick-off meeting keretében megkezdődött a „Between R2 and M3. Toward a new cross-

border north-south economic development axis” c. foglalkoztatási akcióterv nyertes projektjeinek 
szerződéskötési folyamata. Az akciótervet irányító koordinációs és kommunikációs projekt (CCP) 
megvalósítása, melynek vezető kedvezményezettje az Ügynökség, várhatóan szeptemberben indul el. 
 

Salgótarján, 2019. augusztus 16. 
          Sándor Ildikó 
                ügyvezető igazgató 



HATÁROZATI JAVASLAT 
a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.  

2019. április, május, június és július hónapban végzett tevékenységéről szóló beszámoló 
elfogadására 

 
 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és jóváhagyja a Nógrádi Fejlesztési 
Ügynökség Nonprofit Kft. 2019. április, május, június és július 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. szeptember 12. 
 
 
 

Skuczi Nándor Dr. Bagó József 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 
Nógrád megyei jegyző 

 

 


