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Tisztelt Közgyűlés!
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 86/2015 (XII.17.) Kgy. határozattal döntött arról,
hogy a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvényben (a továbbiakban:
Tftv.) meghatározott gazdaságfejlesztési, befektetés-ösztönző tevékenység ellátására irányuló egyes
feladatokkal – térségi gazdaságfejlesztő szervezetként – a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit
Kft-t bízza meg.
A Tftv. meghatározása szerint a megyei önkormányzat a térségi gazdaságfejlesztő szervezet útján
koordinálja a megye területén az ipari parkok és a szabad vállalkozási zónák tevékenységét, az
önkormányzatok és a gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit a megye gazdasági szereplőivel
együttműködve.
A megyei Integrált Területi Program (a továbbiakban: ITP) keretében Nógrád megye vállalást tett
72 hektár iparterület kialakítására a Terület- és településfejlesztési Operatív Program (a
továbbiakban: TOP) finanszírozásával. Az inkubátorházak fejlesztésére vonatkozó TOP kiírás
tartalmának megismerése 2016. II. félévében várható, de a fejlesztési igények már eddig is
megmutatkoztak.
Az 1. prioritás keretében lehetőség nyílik továbbá helyi gazdaságfejlesztési projektek
megvalósítására is.
Ezen kapacitások hasznosításához összehangolt befektetés-ösztönzési, vállalkozás-fejlesztési,
gazdaság-szervezési tevékenységekre van szükség.
A megyei ITP keretében megyei és helyi foglalkoztatási paktumok fogják elősegíteni a hátrányos
helyzetűek képzését, foglalkoztatását, szoros összhangban az üzleti infrastruktúra fejlesztéssel.
A foglalkoztatási paktumok az elfogadott TOP dokumentuma szerint lehetőséget biztosítanak
gazdaságfejlesztési tevékenységek megvalósítására is, segíteni tudják a képzés és foglalkoztatás
támogatása mellett a TOP által finanszírozott üzleti infrastruktúrák hasznosítását, a befektetésösztönzést, gazdaságfejlesztési projektek kidolgozását.
A fentiek alapján a Nógrádi fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Ügynökség)
akkor tudja ellátni hatékonyan a térségi gazdaságfejlesztési feladatokat, ha a TOP keretében
megvalósuló gazdaságfejlesztési projektek tervezésében, megvalósításában, koordinációjában
tevékenyen részt vesz. Ezt a célt szolgálta, hogy az Ügynökség konzorciumi tagként kapcsolódott
be a TOP-5.1.1. megyei foglalkoztatási paktum pályázatba, és abban menedzselési, illetve
kiegészítő
gazdaságfejlesztési
tevékenységeket
vállalt.
A
Tftv-ben
meghatározott
gazdaságfejlesztési, befektetés-ösztönző feladat hatékony ellátása érdekében célszerű, ha hasonló
módon a helyi foglalkoztatási paktumok szervezésébe, működtetésébe is bekapcsolódik, kiemelt
figyelemmel a szabad vállalkozási zónára.
Minderre tekintettel indokolt, hogy az Ügynökség a települési önkormányzatok támogatásból
megvalósuló, a TOP-1 és a TOP-5 prioritásokat érintő közfeladat fejlesztési projektjeiben – felkérés
esetén – konzorciumi tagként lássa el a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet által előírt feladatokat, a megyei iparterület-fejlesztések, helyi gazdaságfejlesztés, a
térségi jelentőségű turisztikai beruházások, az inkubátorok kialakításának folyamatába is
bekapcsolódva vállalhasson projektmenedzselési feladatokat.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.
Salgótarján, 2016. május 11.
Skuczi Nándor
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HATÁROZATI JAVASLAT
a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Ktf.-nek a TOP-1 és a TOP-5 prioritásokat érintő
közfeladat fejlesztési projektekben történő szerepvállalására

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése dönt arról, hogy a települési önkormányzatok
támogatásból megvalósuló, a TOP-1 és a TOP-5 prioritásokat érintő közfeladat fejlesztési
projektjeiben – felkérés esetén – a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. láthassa el
konzorciumi tagként a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból
származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet által
előírt feladatokat.
A közgyűlés felhatalmazza a társaság ügyvezetőjét a projektmenedzselési feladatok ellátására
vonatkozó konzorciumi megállapodások települési önkormányzatokkal való megkötésére.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Sándor Ildikó ügyvezető igazgató
Salgótarján, 2016. május 26.
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