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Készült: A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2019. november 21-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 2019-ben 
megjelenő 2. körös pályázati felhívásának szakmai egyeztetésén Budapesten. Az ezt követően 
megnyílt határon átnyúló pályázati lehetőségekkel kapcsolatban folyamatos tanácsadást 
nyújtottunk az érdeklődőknek. A program Közös Titkárságával együtt megszerveztük a 
pályázat salgótarjáni Info Napját. 

Jelen voltam az INTERREG Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program 2021-2027-
es ciklusának első, CESCI által kezdeményezett tervezői workshopján, melyen a program 
lehetséges prioritásait vitattuk meg. 

Taron szervezett nemzetközi konferencián jó gyakorlatként mutattam be a munkahelyteremtés 
témájában a foglalkoztatási paktumokat és az INTERREG Szlovákia-Magyarország 
Együttműködési Program keretében megvalósuló foglalkoztatási akcióterveket. 

Munkatársaim részt vettek az Országos Vállalkozói Mentorprogram megyei 
nyitórendezvényén, melyet a Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezett 
Szécsényben. 

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. Megtartottuk a munkaterv szerint 
ütemezett Irányító Bizottsági ülést, melynek fő témája az őszi nagyrendezvények, illetve a 
munkacsoport tevékenységek voltak. Kétszer ülésezett a Pályaorientációs Munkacsoport.  



Véleményeztük a paktumfejlesztési tevékenység keretében a munkavállalói mobilitás 
növelése érdekében készülő tanulmányt. Elindítottuk a megyei befektetés-ösztönzés 
témájában tervezett szakmai és marketing tevékenységeket. 

Megszerveztük a HR Klub 7. rendezvényét Szentkúton, melynek témái az innovatív HR 
eszközök voltak.  

Jelen voltunk a paktum keretében megrendezett 2019. évi Mérnöknapon. Képviseltük a 
megyei paktumot a Pénzügyminisztérium által Miskolcon szervezett regionális paktum 
fórumon. Részt vettünk a Salgótarjáni Foglalkoztatási Paktum által szervezett Foglalkoztatási 
Fórumon, illetve a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság által rendezett társadalmi 
integrációs workshopon. 

A közreműködő szervezethez folyamatosan kerültek benyújtásra a havi jelentések, 
beszámolók és kifizetési kérelmek. Lezajlott a projekt éves helyszíni ellenőrzése, melyen az 
ellenőrök apró, korrigálható adminisztrációs hibákon túl hátrányos megjegyzést nem tettek a 
jegyzőkönyvben. 

A helyi foglalkoztatási paktumokban a közreműködő szervezethez folyamatosan kerültek 
benyújtásra a havi jelentések, beszámolók és kifizetési kérelmek. A támogatási kérelmek 
befogadása folyamatos volt a KKV-k részéről. Az érdeklődő vállalkozásoknak rendszeres 
pályázati konzultációs lehetőséget biztosítottunk. 

Ülésezett az „M2 Vonzástérség” helyi foglalkoztatási paktum Irányító Bizottsága. Az IB új 
tagjának elfogadták Tanka Ágnest, a Salgótarjáni SZC Szondi György Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája, Szakiskolája igazgatóját. Az ülés fő témája az akcióterv és munkaterv 
módosítása, illetve az őszi rendezvények voltak. 

Az „Esélyteremtés nőknek Nógrádban” című, EFOP-1.2.9-17-2017-00001 azonosító 
számú projekt keretében konzorciumi értekezletet tartottunk. Megkezdtük a felkészülést a 
2019-ben esedékes monitoring látogatásra. Eddig felmerült éves költségeink elszámolására 
kifizetési kérelmet nyújtottunk be. 

Folyamatosan zajlott a kommunikációs tevékenység (hírlevél, honlap, közösségi média, PR 
cikkek), illetve a munkaadók megkeresése. Együttműködési partnerkörünk tovább bővült. A 
projekt munkatársai kitelepültek a salgótarjáni állásbörze, illetve a Megyenap rendezvényeire, 
ahol bemutatták az igénybe vehető szolgáltatásokat. 

Folytatódott a „Between R2 and M3. Toward a new cross-border north-south economic 
development axis” c. foglalkoztatási akcióterv nyertes projektjeinek szerződéskötési 
folyamata. A kulcsprojekt indításának csúszása miatt az akciótervet irányító koordinációs és 
kommunikációs projekt (CCP) megvalósítása, melynek vezető kedvezményezettje az 
Ügynökség, várhatóan csak januárban indul el. 

 
Salgótarján, 2019. november 11. 
          Sándor Ildikó 
                ügyvezető igazgató 
 
 



HATÁROZATI JAVASLAT 
a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.  

2019. augusztus, szeptember és október hónapban végzett tevékenységéről szóló 
beszámoló elfogadására 

 
 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és jóváhagyja a Nógrádi 
Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2019. augusztus, szeptember és október 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. november 21. 
 
 
 

Skuczi Nándor Dr. Bagó József 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 
Nógrád megyei jegyző 

 

 


