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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 Budapesten az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. által szervezett „KKV-
fejlesztésünk térképe” c. országos szakmai műhelyén, képviselve a hazai 
intézményrendszeren belül a helyi gazdaságfejlesztési szintet. 
Képviseltem szervezetünket a Külgazdasági és Külügyminisztérium által szervezett 2019. évi 
III. ETT Műhelyen Hollókőben, melynek helyi házigazdája az Ipoly-Völgye ETT volt. Rövid 
vitaindítót tartottam Nógrád megye turisztikai helyzetéről. 
 A Corvinus Egyetem Salgótarjánba tanulmányútra érkező, terület- és településfejlesztést, 
nemzetközi gazdálkodást tanuló hallgatói számára tájékoztatót tartottam az INTERREG 
Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program megyei eredményeiről, a megvalósult 
projektekről és a további lehetőségekről. 
Jelen voltam a Besztercebánya és Nógrád megye vezetői, illetve megbízottja között 
megvalósult egyeztetésen, melynek témái az aktuális együttműködési témák voltak (közös 
pályázatok, felsőoktatási együttműködés, síbusz, vasútfejlesztés). 
Részt vettem a Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara „Kamarai beszélgetések” 
rendezvényén, melynek meghívott előadója dr. Pogátsa Zoltán közgazdász, bemutatkozó cége 
pedig az Axamo Kft. volt. 
Szintén a kamara szervezésében valósult meg a TOP 50 kiadvány ünnepélyes bemutatója, 
illetve a 2019. évi kamarai díjak átadása Szécsényben, melyen részt vettem. 
Munkatársammal megkezdtük a Besztercebánya Megye támogatásával újból induló síbusz 
kommunikációs kampányának tervezését és megvalósítását. 
A TOP keretében üzleti tervet készítettünk „Társadalmi és környezeti szempontból 
fenntartható turizmusfejlesztés” témájában beadott megyei projekthez. 
Tanácsadást biztosítottunk az INTERREG Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program 
aktuális 2. körös pályázati felhívása tárgyában, illetve segítséget nyújtottunk a idei 
Folklórfesztivált finanszírozó, Kisprojekt Alap támogatásával megvalósított projekt pénzügyi 
elszámolásához. 
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.  
A paktumfejlesztési tevékenység keretében elkészült a „Befektetők fogadása” útmutató, 
illetve befektetésösztönzési workshopot szerveztünk a megyei gazdaságfejlesztési 
szakemberek és polgármesterek részére. Összeállt továbbá a befektetési kataszter 
adattartalma, amely a potenciális beruházók számára a megyében elérhető üzleti ingatlanokat 
és szolgáltatásokat mutatja be. 
A nyertes vállalkozóval megtartottuk a befektetési marketingeszközök készítését indító 
szakmai megbeszélést. 
Folytatódott az októberben megkezdett állásbörze és „Szakmára fel!” programsorozat további 
megyei helyszíneken. Benyújtottuk a 10. mérföldkőhöz kapcsolódó szakmai beszámolót. 
Megkezdtük a paktum keretében megvalósuló „Gyere haza fiatal” kampány előkészítését. 
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. 
Salgótarjánban pályázati tájékoztató fórumot szerveztünk a KKV-k számára aktuális GINOP 
és OFA felhívásokkal kapcsolatban. 
Pásztón a helyi paktum koordinátor szervezésében szintén az elérhető foglalkoztatási 
támogatásokról szóló KKV rendezvény valósult meg, melyen előadást tartottam. 
Ülésezett mindkét helyi paktum Irányító Bizottsága. Az ülések fő témái a 2019. évi bevonási 
eredmények értékelése, a 2020. évi képzési jegyzék, munkaterv, illetve tervezett 
rendezvények voltak. 
Az „Esélyteremtés nőknek Nógrádban” című, EFOP-1.2.9-17-2017-00001 azonosító 
számú projekt keretében konferenciát tartottunk „Nők a családban, nők a munkahelyen” 
címmel, melyre elkészült a program kampányfilmje. Kiemelt meghívott vendégünk az 
Egyenlő Bánásmód Hatóság főosztályvezetője volt.  
Sikeresen lezajlott a 2019. évi monitoring látogatás, amely említésre méltó hiányosságokat 
nem tárt fel. Benyújtásra került az éves szakmai beszámoló a Közreműködő Szervezethez. 
Folyamatosan zajlott a kommunikációs tevékenység (hírlevél, honlap, közösségi média, PR 
cikkek), illetve a munkaadók megkeresése. Együttműködési partnerkörünk tovább bővült.  
Elindult a „Between R2 and M3. Toward a new cross-border north-south economic 
development axis” c. foglalkoztatási akcióterv kulcsprojektjének módosítási folyamata 
(kedvezményezett csere). Az akciótervet irányító koordinációs és kommunikációs projekt 
(CCP) megvalósítása, melynek vezető kedvezményezettje az Ügynökség, csak ennek 
jóváhagyását követően indulhat el. 
 
Salgótarján, 2020. január 17. 
 
 
          Sándor Ildikó 
                ügyvezető igazgató 
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2019. november és december hónapban végzett tevékenységéről szóló beszámoló 
elfogadására 

 
 

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