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A határozati javaslat törvényes:

dr. Szabó József

BESZÁMOLÓ
a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.
2016. augusztus hónapban végzett tevékenységéről

Készült: A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. szeptember 22-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
A NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. szétválásával
összefüggésben az Önkormányzati Hivatal munkatársainak koordinálásával elkészültek az átalakulási
ütemtervben előírt, módosított pénzügyi, számviteli dokumentumok, melyek tartalmát a Felügyelő
Bizottság jóváhagyta. Augusztus 30-án aláírásra került a szétválási szerződés, az Ügynökség alapító
okiratának módosítása.
Az Ügynökség az érdeklődőknek folyamatos konzultációt biztosított az INTERREG SzlovákiaMagyarország Együttműködési Program pályázati felhívásával kapcsolatban. A témában riportot adtam a
Nógrád Megyei Hírlapnak. Egy Salgótarjánban szervezett üzleti reggelin a vállalkozókat tájékoztattam a
program számukra kínált lehetőségéről.
Részt vettem az augusztus 18-án Szentkúton szervezett szakmai egyeztetésen az Ipoly-hidak építésének
témájában. Rövid előadást tartottam arról, hogy az útfejlesztések milyen lehetséges stratégiai
alátámasztással pályázhatók az INTERREG program keretében. A további előkészítési munka érdekében
vállaltam egy operatív projekttervező csoport vezetését.

2. Pályázatokhoz kapcsolódó tevékenység
A megyei foglalkoztatási paktum pályázat támogatási szerződésének megkötéséhez folyamatos egyeztetés
zajlott a Magyar Államkincstárral és a konzorciumi partnerekkel, a várhatóan még szeptemberi aláíráshoz
véglegesítésre kerültek a szükséges dokumentumok.
Folyamatos szakmai előkészítés valósult meg a helyi foglalkoztatási paktumok pályázatainak beadása
érdekében a megyei Kormányhivatal illetékes főosztályával, az érintett települési önkormányzatokkal és
civil szervezettel. Augusztus 31-én benyújtásra került két helyi foglalkoztatási paktum pályázat. A
„Nógrádi Szabad Vállalkozási Zóna” helyi foglalkoztatási paktum megpályázott támogatása 1.383.130.000
Ft, a támogatási intenzitás 100%. Konzorciumvezető az Ügynökség, konzorciumi partnerek: a Nógrád
Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya, Bátonyterenye Város Önkormányzata, Szécsény Város
Önkormányzata, a Pásztói Polgármesteri Hivatal és a Kontakt Alapítvány.
Az „M2 Vonzástérség” helyi foglalkoztatási paktum megpályázott támogatása 1.005.870.000 Ft, a
támogatási intenzitás 100%. A konzorciumot az Ügynökség vezeti, konzorciumi partnerei a Nógrád Megyei
Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya, Balassagyarmat Város Önkormányzata, illetve Nézsa Községi
Önkormányzat.

A Visegrádi Alap által támogatott mobilitási projektben augusztus 26-án Szécsény-Pősténypusztán
sikeresen lezajlott a zárókonferencia, melyről hírt adott a megyei sajtó is.
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3. Pénzügyi helyzet
Bankszámla nyitó egyenleg:
Bankszámla záró egyenleg:

11.213.354 Ft
8.519.669 Ft

TOP megalapozó dokumentumok készítésére kötött új szerződések várható bevétele: 1.000.000 Ft + ÁFA

Salgótarján, 2016. szeptember 12.

Sándor Ildikó
ügyvezető igazgató

HATÁROZATI JAVASLAT
a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.
2016. augusztus hónapban végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és jóváhagyja a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség
Nonprofit Kft. 2016. augusztus 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, 2016. szeptember 22.

Skuczi Nándor
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Szabó József
Nógrád megyei jegyző
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