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Tisztelt Közgyűlés!
A közgyűlés áprilisi napirendjei között szerepel a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit
Kft. (a továbbiakban: Ügynökség) 2013. évi számviteli beszámolójának elfogadása. Az elmúlt
évet eredménnyel zárta a gazdasági társaság, mely elsősorban a közvetlen tulajdonosi
beavatkozásnak volt köszönhető. A 2013. évben megindított folyamatok meghatározták a
2014. évi gazdálkodás kereteit.
Az Ügynökség ez évi működésének forrását alapvetően az Államreform Operatív Program (a
továbbiakban: ÁROP) keretében megnyert önkormányzati pályázat által fedezett szerződés
adja. A szerződés nettó összege 47.436 E Ft, mely az összes forrás 89,7 %-a.
A működési kiadások összeállításánál az ügyvezető a következőket vette figyelembe:
- személyi juttatások és járulékai vonatkozásában 5 fő 12 havi költsége. E kategórián
belül szükséges megjegyezni, hogy az ÁROP pályázat 2014. szeptember 30-ig fedezi
3 fő esetében a költségeket, így az azt követő időszakra eső kiadások már az
önkormányzat támogatásával fedezettek. A továbbfoglalkoztatás kérdésére augusztus,
illetve szeptember hónapban – figyelembe véve az önkormányzati feladatellátás,
valamint a mindenkori költségvetési forrás alakulását – vissza kell térni. A személyi
jellegű ráfordítások 3 havi mértéke a határozott idejű foglalkoztatottak esetében
(25.471 E Ft/12 hó * 3 hó - 2.629 E Ft) 3.738,8 E Ft.
- jelentős növekedést mutatnak a szakértői díjak és az egyéb anyagjellegű
szolgáltatások, melyek mögött a tervezéssel összefüggő alvállalkozói költségek állnak.
- az egyéb működési kiadások alapját az előző év, mint bázis időszak költségei képezik.
Tekintettel arra, hogy a vállalkozási tevékenységből származó bevételi lehetőségek köre
beszűkült, az Ügynökség működése az önkormányzat mindenkori teherviselő képességétől
függ. Ismert a Testület előtt, hogy immár harmadik éve azonos mértékű központi állami
támogatást kapunk. Önmagában ez a tény megkövetelte, hogy rendkívül tudatos, a költségek
csökkentésére irányuló gazdálkodást folytassunk. Emlékeztetőül felidézem, hogy az
önkormányzati bizottsági struktúra négyről két bizottságra csökkent, a hivatal létszáma
minimalizált. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 22. § (2) bekezdése szerint
a Kormány október 15-éig nyújtja be az Országgyűlésnek a központi költségvetésről szóló
törvényjavaslatot. A törvényjavaslatból már előrevetíthetjük a következő évi költségvetési
lehetőségeinket, így ennek függvényében javasolom, hogy az Ügynökség 2014. IV.
negyedévi, illetve 2015. évi önkormányzati támogatási igényével a Testület szükség esetén
november, vagy december hónapban foglalkozzon.
Az üzleti tervben szükséges kitérni az ügyvezető bruttó bérére, valamint egyéb személyi
jellegű juttatásaira is. Tekintettel arra, hogy a közigazgatásban nem volt illetményváltozás,
javasolom a 2013. évi juttatással azonos mértékben meghatározni a bruttó bért és a kafetéria
keretet.
Az üzleti tervet a Felügyelő Bizottság a postázást követően fogja megtárgyalni,
véleményükről az elnöki jelentésben fogom tájékoztatni a közgyűlést.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, a határozat és mellékletei
jóváhagyására.
Salgótarján, 2014. április 14.
Becsó Zsolt
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HATÁROZATI JAVASLAT
a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervének elfogadására,
az ügyvezető javadalmazására
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése – e határozat 1.-2. sz. mellékletei szerint
– megtárgyalta a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervét,
melyet az ügyvezető által beterjesztett értékkel egyezően 52.836 E Ft kiadás mellett
50.000 E Ft bevétellel és 2.850 E Ft önkormányzati hozzájárulással jóváhagy.
2. A közgyűlés utasítja elnökét, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 22. § (2) bekezdése szerint beterjesztett központi költségvetésről szóló
törvényjavaslat alapján gondoskodjon az üzleti terv szükség szerinti módosításáról,
valamint tegyen javaslatot a Kft. jövőbeni működésének finanszírozására.
Határidő: a közgyűlés szeptemberi ülése
Felelős: a közgyűlés elnöke
3. A közgyűlés a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjének
javadalmazása változatlanul hagyásáról dönt, valamint a Kft. felügyelőbizottságának
elnöke és tagjai részére továbbra sem állapít meg tiszteletdíjat.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

Salgótarján, 2014. április 30.

Becsó Zsolt
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László
Nógrád megyei főjegyző
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