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Tisztelt Közgyűlés!
Az Ügynökség 2011. évi munkáját a tárgyév május 25-én, illetve május 27-én elfogadott Üzleti Terve
alapján végezte. Alaptevékenységünket, a megyei területfejlesztési tanács, a hulladék-rekultivációs
társulás által elfogadott munkatervben rögzítettek szerint végeztük, illetve a jogszabályokban
meghatározott feladatokat közhasznú tevékenység keretében teljesítettük.
I. A testületi munka segítése
A Nógrád Megyei Területfejlesztési Tanács a beszámolási időszakban három ülést tartott, melynek
napirendjeit az Ügynökség készítette elő.
Folyamatosan elkészítettük a központi működési támogatásra vonatkozó, szerződésben előírt
jelentéseket. A tanács munkaszervezeti feladatait ellátó Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Np. Kft. (a
továbbiakban: Ügynökség) intenzíven részt vett a tanácsülési előterjesztések előkészítésében,
megtárgyalásában, majd ezt követően a meghozott döntések végrehajtásában, így szükség szerint több
munkatárssal is képviseltette magát a tanács ülésein, segített annak megszervezésében és
lebonyolításában.
A Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs Társulás 2011. évben három ülést tartott. Az ülések az
aktuális feladatokhoz kapcsolódva kerültek megtartásra 2011. év február, május és október
hónapokban. A Társulási Tanács, a Társulás működéséhez szükséges feladatokat az Ügynökség
előterjesztése alapján tárgyalta, illetve hozta meg döntéseit.
Az Ügynökség feladata a Tanács, illetve a Társulás munkaszervezeteként a tanácsülések, illetve
társulási ülések szakmai, technikai előkészítése, lebonyolítása. A hozott határozatokban foglalt
feladatok végrehajtása, illetve a tanácsülés és társulási ülések közötti időszakokban a testületek
feladatához és működéseséhez kapcsolódó operatív feladatok teljes körű ellátása.
II. Pályázati rendszer működtetése
A beszámolási időszakban a megyei területfejlesztési tanács új támogatási pályázatokat nem hirdetett
meg, így ezzel kapcsolatos feladat az ügynökségnél sem jelentkezett.
Folyamatosan végeztük a korábbi években támogatásban részesített projektek helyszíni, valamint
papír alapú ellenőrzését. A tanácsi döntések végrehajtásában az ügynökség szerepe meghatározó az
elfogadott programokhoz kapcsolódó biztosítékok felszabadításától a visszavont támogatások
követeléskezelésén át a behajtásig egyaránt.
A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztériummal (GFC, BC, KKC) és a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Területfejlesztési Ügynökségen keresztül az Önkormányzati Minisztériummal (TC) sikerült
szerződést kötni az általuk kezelt decentralizált forrásokból támogatott projektek monitoring feladatai
ellátásának részbeni finanszírozására. A TFC támogatások szerződéseinek ellenőrzését a MÁK-al
közösen végzi az ügynökség. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium által decentralizált AFC, MPA
és SZOC források kezelésére – a korábbi évekhez hasonlóan – 2011-ben sem sikerült szerződést
kötni. E kötelező tevékenységet tartósan ellenszolgáltatás nélkül végzi az ügynökség.
III. Hulladékrekultivációs Társulás
A tervezés, az I. fordulós pályázat befejezéséhez szükséges tervezői szerződés, a támogatási szerződés
módosításra került.
A Társulás nyertes első körös pályázatának projektmenedzselése keretében elkészültek a záró
beszámolók, jelentések, elszámolások, megtörténtek a záró ellenőrzések. A Közreműködő Szervezet
és az Irányító hatóság mindent rendben talált, így a pályázat sikeresen és eredményesen zárult. A II.
körös pályázat – elsősorban az állami tulajdonú földekhez kapcsolódó tulajdonosi hozzájárulások
hiánya, tulajdonviszonyok rendezhetetlensége miatt – elutasításra került.
Az illetékes hatóságokkal, a tervezőkkel és az állami tulajdonost, földkezelőt képviselő
szervezetekkel lefolytatott hosszas egyeztetéseket követően – az önkormányzatok jelentős anyagi
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áldozatvállalása ellenére sem sikerült a pályázatból kizáró feltételeket rendezni, így a pályázat a 2011.
évben nem volt újra benyújtható.
A pályázat 2012. évi benyújtására az aktuális helyzetfejlődésnek megfelelően a lehetséges lépéseket
rendre megtettük, a következő lépések előkészítésében az önkormányzatokat közvetlenül, vagy
közvetve segítettük. Több esetben egyeztettünk, intézkedtünk az illetékes hatóságoknál,
szervezeteknél, a KSz-nél. Folyamatosan tájékoztattuk a társulást, a tervezőket a fejleményekről, a
problémákról, elősegítettük a lehetséges pozitív megoldásokat.
Határidőre elkészítettük és benyújtottuk a társulás időszaki jelentéseit.
IV. Tervezési feladatok
Az Ügynökség egyik kiemelkedő feladata volt 2011. évben a megye társadalmi-gazdasági
helyzetének felmérése, statisztikai és adatbekérésen alapuló vizsgálata, melynek keretében
valamennyi kistérségben munkamegbeszéléseket, helyi szakmai konzultációkat tartottunk. A
műhelymunkával párhuzamosan projektötletek begyűjtésére, rendezésére és első szintű
kategorizálására is sor került. Elindult egy új befektetői adatbázis lerakása is.
A helyzetértékelés alapján Nógrád megye területére fejlesztési koncepció javaslatot dolgoztunk ki.
Ennek háttéranyagaként részletes elemzés készítettünk – a megye gazdasági-társadalmi helyzetének
vizsgálatán túl – az infrastrukturális ellátottság, ezen belül a közlekedési kapcsolatok, az energia
ellátás, a vízi-közmű ellátás, a műszaki infrastruktúra hálózatok helyzetéről, a mezőgazdasági
termelésről és földhasználat szerkezetéről is.
Megvizsgáltuk Nógrád megye forrásszerzési aktivitását, s kielemeztük a gyenge eredményesség
feltételezhető okait. A vizsgálat kiterjedt a hazai és EU-s forrásokra, regionális, ágazati bontásban is
elemezve a tényhelyzetet.
A helyzetelemző tanulmányok alapján számba vettük a 2007-2013 évi tervcikluson belül még
elérhető célokat és a hátralévő feladatokat, továbbá koncepcionális javaslatok készültek a 2014-2021.
tervezési időszakra vonatkozóan is. E dokumentumokat a megyei területfejlesztési tanács
megtárgyalta, s megküldésre kerültek a Regionális Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: RFT) részére
is, melyet az RFT két tanácsülésén is napirendre tűzött, majd a másik két régióbeli megye anyagával
együtt elfogadott.
Az elkészített dokumentumok beépítésre, illetve figyelembe vételre kerültek az Észak-Magyarországi
Régió Fejlesztési Koncepciójába. Különösen erős szerepük volt a gazdasági fejlődést leginkább
befolyásoló területek jelenlegi állapotának bemutatásában, illetve a koncepcionális rész közép és
hosszú távú kitörési pontjainak, kiemelt jelentőségű projektjeinek meghatározásában. Az elkészült
helyzetértékelés kiindulási pontját képezi a nemrégiben elindult, 2014-2020. időszakot felölelő
tervezési munkának, melynek elvégzése a Nógrád Megyei Területfejlesztés Tanács megszűnését
követően Nógrád Megye Önkormányzatára hárul.
2012-ben lejár a Neogradiensis Eurorégió 2008-ban elkészült fejlesztési stratégiája. Ennek
aktualizálásához partnerségi műhelymunkát építettünk be egy ügynökségi hálózatépítést célzó HUSK
pályázatba, amely – a feltehetően néhány szlovák partner ellehetetlenülése okán történt korábbi
visszamondása miatt – nem nyert támogatást.
V. Partnerség
A regionális fejlesztési tanács üléseinek állandó meghívottjaként, tanácskozási joggal részt vettünk,
azonban az előkészítésben való közreműködést – mely a korábbi években szabályozottan, szerződéses
alapon történt – az RFT továbbra sem igényelte. A regionális fejlesztési ügynökség a megvalósuló
projektek ellenőrzésére keret-megállapodást kötött ugyan, de a szolgáltatást 2011-ben nem vették
igénybe. A megyei ügynökségek közötti kapcsolattartás is eseti jellegű, általában feladathoz
kapcsolódó volt.
Az Ügynökség látja el a Neogradiensis Eurorégió magyar titkársági feladatait, ami a határ menti
együttműködésben a végrehajtók operatív tevékenységben jelent meg. Sajnos, a szlovákiai partnerek
változása miatt a testületi, protokolláris és szervezeti együttműködés továbbra is akadozott. Aktívan
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részt vettünk a határ menti közös pályázati programok előkészítésében, összeállításában,
végrehajtásában, illetve lebonyolításában.
A határon átnyúló együttműködés keretében három nyertes pályázatot bonyolítottunk le, melyeket
már le is zártunk. Sajnos, az előfinanszírozás terhe jelentősen rontotta anyagi helyzetünket,
likviditásunkat.
A kistérségekkel való együttműködés változó intenzitású volt, s függvénye az általuk végzett aktuális
feladatoknak. A foglalkoztatási paktumokat működtető kistérségeknél az együttműködés aktív. A
Salgótarjáni Kistérség fejlesztési koncepcióját véleményeztük, annak szakmai vitájában módosító
javaslatokat tettünk.
A NORDA-val a Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal, a VOSZ Nógrád
Megyei Szervezetével együttműködve 2011. tavaszán 7 települést érintő tájékoztató előadássorozatot
szerveztünk a vállalkozásoknak az Új Széchenyi Terv pályázatairól, illetve a kapcsolódó
finanszírozási lehetőségekről. A Rétsági Kistérségben – a kistérségi munkaszervezet kérésére –
megismételtük a tájékoztatót önkormányzati fókusszal is. Erősítve szakmai vezető szerepünket a
magyar-szlovák határmenti pályázatok területén, a VÁTI megbízásából szeptemberben pályázati
tájékoztató rendezvényt szerveztünk az önkormányzatok és nonprofit szféra számára
Balassagyarmaton. Irodánk folyamatosan biztosított ingyenes pályázati tanácsadást a gazdasági
szereplők, a civilek és az önkormányzatok számára mintegy 50 esetben. Kapcsolatot építettünk ki a
Széchenyi Programiroda regionális vezetőjével és megyei szervezetével, akiknek kiemelt egri
regionális rendezvényén Sándor Ildikó előadást tartott.
Folyamatosan szerepet vállaltunk a városi önkormányzatok és a megyei közgyűlés külgazdasági
programjainak megszervezésében, befektetői tárgyalásainak előkészítésében (finn nagyköveti
látogatás, megyei kiutazás Guizhou Tartományba, Olaszországba).
Látva a visszafogott pályázói aktivitást, ügynökségünk élére állt az ÚSZT pályázatok társadalmasítási
folyamatának. A megyei szereplők potenciális pályázati projektjeit megismerve több megjelent kiírás
tervezet társadalmasításában részt vettünk, melyek közül kiemelkednek az ÉMOP központosított
vállalkozói pályázatai (telephelyfejlesztés, ipartelepítés, üzleti szálláshely fejlesztés). Az első esetén
sikerült némi módosítást elérni a kiírásban, a turisztikai pályázat részletei még nem ismertek.
2011. áprilisában a Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal partnerségben
kiemelt projektjavaslatot nyújtottunk be a TÁMOP munkaerő-piaci esélyek javítását célzó kiírására.
A projektötlet továbbfejlesztésére nem biztosítottak végül forrásokat, a keretet a munkaügyi
központok kapták meg. A komplex javaslat ugyanakkor beépülhet a készülő megyei fejlesztési
koncepció programjai közé.
VI. Vállalkozási tevékenység
Az év során több pályázati dokumentáció elkészítésében vettünk részt. Projektmenedzseri
tevékenységet öt pályázati programnál végeztünk. A vállalkozások számára készült pályázatok
mintegy 180 munkahelyet eredményezhetnek Nógrád megyében.
Vállalkozásból származó árbevételi tervünket nem sikerült teljesítenünk, melynek egyik oka, hogy a
megjelent pályázati felhívásokban viszonylag csekély lehetőség nyílt a nógrádi önkormányzatok
részére, illetve jó néhány benyújtott pályázatnál a mai napig sem születtek meg a támogatói döntések.
Az általunk írt, többnyire sikerdíjas vállalkozói pályázatoknál a döntések szintén 2012-re húzódtak,
húzódnak át, melynek eredménye 2011. évben nem jelenhetett meg.
VII. Az Ügynökség működési feltételei
Az év során a társaság működésében – elsősorban a HUSK programban futó pályázatok
előfinanszírozása miatt – likviditási gondok voltak, s a támogatások csak jelentős késedelemmel
érkeztek meg.
A realizált összes pénzbevétel 73 459 eFt, a tervezett pénzforgalmi bevételi terv 92,13%-a. A
kiadások, 64 769 eFt-ban realizálódtak (ami a terv 100,7%-a). A pozitív pénzáram ellenére azonban –
az előző évi elvégzett feladatokra 2011 évben megérkezett, 2010-et érintő 21.858 eFt támogatás –
„nullaszaldós” eredménytervünket jelentősen lerontotta. A megírt sikerdíjas pályázatok eredménye
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mai napig ismeretlen – a döntést az esetleges támogatásról még nem hozták meg –, így a 2011. év
zárásakor ez a 10-15 millió forint feltételes bevétel még elhatárolással sem volt a költségvetésbe
beépíthető.
A kiadások valamennyi tételcsoportjánál a kényszerűen tervezett takarékos gazdálkodás
követelménye megközelítőleg érvényesült. A meghozott áldozatok ellenére – mozgó-bér, jutalom
nem került kifizetésre, a régóta halogatott beszerzések (pl. a gépkocsi) tovább halasztásra kerültek –
az eredményességet nem tudtuk elérni, az évet - 9.503 eFt-os mérleggel, veszteséggel zártuk.
Az év során az alkalmazotti létszám 6,5 főről, 1 fővel, 5,5-re csökkent.
Kérem a Tisztelt Tulajdonost, hogy az Ügynökség 2011. évi munkájáról készített jelentést fogadja el,
hatalmazza fel elnökét, hogy a társaság tulajdonosi taggyűlésén a mérlegbeszámolót elfogadja.

HATÁROZATI JAVASLAT

a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2011. évi munkájáról és 2011. évi
költségvetésének teljesítéséről

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.
2011. évi munkájáról készített jelentést, a pénzügyi beszámolót, a közhasznúsági jelentést mérlegét
és eredmény-kimutatását a határozat melléklete szerint elfogadja. A közgyűlés felhatalmazza
elnökét, hogy a társaság 2012. évi mérlegét, az eszközök és források egyező 22 149 eFt-os
mérlegfőösszegével, és 9.503 eFt eredménnyel (veszteséggel) a taggyűlésen elfogadja.
2. A közgyűlés utasítja elnökét, hogy a határozatot a társaság taggyűlése előtt ismertesse.
Felelős: Sándor Ildikó, ügyvezető igazgató
Határidő: haladéktalanul

Salgótarján, 2012. május 24.

Becsó Zsolt
a Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László
Nógrád megye főjegyző
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KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
A
NÓGRÁDI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG
NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ
TÁRSASÁG

2011. ÉVI
GAZDÁLKODÁSÁRÓL

A Nógrád Megyei Területfejlesztési Ügynökség Kht.-t a Nógrád Megyei Bíróság, mint
Cégbíróság 1996. szeptember 11-én kelt 12-14-000006 számú határozatával közhasznú
szervezetként bejegyezte. Az ügynökség törvényi szabályozás változása miatt a 2009. március
20-i bejegyzéssel átalakult nonprofit korlátolt felelősségű társasággá, Nógrádi Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság néven. Ennek következtében jelenlegi
cégbírósági nyilvántartási száma: 12-09-0006043.
Közhasznúsági besorolása: közhasznú.

I.

Az előírt Számviteli beszámoló tartalma:
(mellékelve az alábbi részletezés szerint)
-

II.

mérleg
eredmény kimutatás
kiegészítő melléklet
közhasznúsági jelentés

Költségvetési támogatás felhasználása
II/1. Kimutatás a működési célú támogatás felhasználásáról
Adatok eFt-ban
21 000
21 000
21 000
18 000
3 000

A közhasznú tevékenység bevétele
1. Közcélú működésre kapott támogatás
a) alapítóktól (Működési támogatás)
a)1 Nógrád Megyei Területfejlesztési Tanács
a)2 Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs Társulás
Támogatást nyújtó: Nógrád Megyei Területfejlesztési Tanács
Időpontja

Összege (eFt)

2011. február hó

4.500

2011. április hó

4.500

2011. szeptember hó

4.500

2011. október hó

4.500

Összesen:

18.000

Támogatást nyújtó: Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs Társulás
Időpontja

Összege (eFt)

2011. május hó

1.100

2011. december hó

1.900

Összesen:

3.000

Támogatás mindösszesen:

21.000 eFt
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II/2. Kimutatás a fejlesztési célú támogatásról

Fejlesztési célú támogatás
A támogatás célja
2011. évben fejlesztési, vagy egyéb céljellegű
támogatásban az ügynökség nem részesült.
Összesen:

Folyósító szervezet

Adatok eFt-ban
Összege

-

0
0

II/3. Kimutatás a vagyon alakulásáról
Adatok eFt-ban
Megnevezés

Előző év

Tárgy év

Saját tőke
Jegyzett tőke
Eredmény

21 830
4 000
-2 600

12 327
4 000
-9 503

Változás
eFt
-9 503
-6 902

III. Közhasznú tevékenységek felsorolása
Cégnyilvántartás szerint:
9/1.
Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
Közhasznú főtevékenység.
Bejegyzés kelte: 2009/03/20 Közzétéve: 2009/04/09
Hatályos: 2009/03/20 ...
9/2.
M.n.s.egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
Közhasznú.
Bejegyzés kelte: 2009/03/20 Közzétéve: 2009/04/09
Hatályos: 2009/03/20 ...
9/3.
Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése
Közhasznú.
Bejegyzés kelte: 2009/03/20 Közzétéve: 2009/04/09
Hatályos: 2009/03/20 ...
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