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Jegyzőkönyv 
 
 

Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága, valamint 
Területfejlesztési Bizottsága 2015. április 23-án, a Megyeháza I. emeleti Hadady-Hargitay termében 
tartott soron kívüli együttes ülésén.  
 

Jelen vannak:  Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagjai: Meló Ferenc a bizottság elnöke, Czagáné 
Tamás Tünde Éva, Cseresznyés István, Dudás Vilmos, dr. Egyed Ferdinánd, Varga 
Béla 

 igazoltan távol: Borenszki Ervin képviselő úr 
 Területfejlesztési Bizottság tagjai: Varga Béla a bizottság elnöke, Bognár Ferenc, 

Boldvai László, Gagyi Roland, Gácsi Péter, Havasiné Molnár Erzsébet, Percsina 
Norbert 

 dr. Szabó József, megyei jegyző 
 Bácskai Katalin, a hivatal munkatársa 
 dr. Sárközi Judit, a hivatal munkatársa 
 Mocsányi Eszter, a hivatal munkatársa 
 Vadas Anett, a hivatal munkatársa 
 Nagy Aletta, jegyzőkönyvvezető 
 
 

Varga Béla: 
Köszönti a megjelenteket. Az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
megválasztott 7 bizottsági tagjából 6 fő van jelen, az ülés határozatképes. Megállapítja, hogy a 
Területfejlesztési Bizottság megválasztott 7 bizottsági tagjából 7 fő van jelen, az ülés határozatképes. 
Jegyzőkönyv aláírónak javasolja a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság részéről Dudás Vilmos bizottsági 
tagot, akit a bizottság – határozathozatal nélkül – 6 igen szavazattal elfogadott. Jegyzőkönyv 
aláírónak javasolja a Területfejlesztési Bizottság részéről Gácsi Péter bizottsági tagot, akit a bizottság 
– határozathozatal nélkül – 7 igen szavazattal elfogadott. 
Indítványozza, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja 
meg. A szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság a napirendet 6 igen egyhangú szavazattal 
elfogadta. Indítványozza, hogy a Területfejlesztési Bizottság a meghívóban szereplő napirendeket 
tárgyalja meg. A szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság a napirendet 7 igen egyhangú 
szavazattal elfogadta. 
 
 
Napirend: 
 
1. Javaslat a Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpontja és Nógrád Megye 

Önkormányzata közötti együttműködéssel összefüggő intézkedésekre  
Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 

 
2.  Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2015. évi költségvetésének módosításáról (I. sz. 

módosítás) szóló önkormányzati rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 

 
3. Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága tagjainak 

megválasztására 
Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 

 
4. Egyebek 
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1. Javaslat a Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpontja és Nógrád 

Megye Önkormányzata közötti együttműködéssel összefüggő intézkedésekre  
Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 

Varga Béla: 
Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele. Átadja a szót dr. Szabó József, megyei jegyzőnek. 
 
dr. Szabó József: 
Rövid kiegészítést tesz az előterjesztéshez kapcsolódóan. Az előző bizottsági ülésen azzal zárult a 
határozati javaslat, hogy a Kft. alapítására igent mondott a bizottság. Az azóta eltelt időszakban 
folyamatos egyeztetések zajlottak a Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi 
Kutatóközpontjának képviselőjével. Kiemeli, hogy a Kft. alapításával kapcsolatosan további 
egyeztetések szükségesek, melyre a jelenlegi határozati javaslat keretében a bizottságok a közgyűlés 
elnökét és a megyei jegyzőt felhatalmazzák. Tájékoztatja a képviselőket, hogy a szintén e napon 
tartandó közgyűlés ülésére meghívást kapott a Magyar Tudományos Akadémia részéről dr. Horváth 
Ákos főigazgató úr, akihez az ülés keretén belül további kérdésekkel fordulhatnak.  
 
Varga Béla: 
Megköszöni jegyző úr kiegészítését. Kiemeli, hogy az elmúlt Területfejlesztési Bizottsági ülésen több 
hasznos kiegészítés is elhangzott e napirendi ponthoz kapcsolódóan, melyeket célszerű lenne 
főigazgató úrral is megosztani. Megkérdezi van-e valakinek további kérdése, észrevétele. 
 
Boldvai László: 
Továbbra is fenntartja azon javaslatát, hogy a Kft. székhelye mindenképp Nógrád megyében – 
Salgótarjánban – legyen, továbbá, hogy az ügyvezető kinevezését a Közgyűlés és a Magyar 
Tudományos Akadémia közösen határozza meg.  
 
Varga Béla: 
Támogatja Boldvai képviselő társa felvetését. Megkérdezi van-e valakinek további észrevétele. 
 
dr. Szabó József: 
Röviden reagál Boldvai képviselő úr felvetésére. A képviselő úr által felvetett javaslat további 
egyeztetésre vár. A projekt előkészítése Budapesten zajlik, ebből kifolyólag került a budapesti 
székhely megjelölésre, de a Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpontja 
képviselői nem zárkóznak el attól, hogy amennyiben létrejön a projekt, a székhely is átkerüljön 
Nógrád megyébe. 
 
Varga Béla: 
Megköszöni a kiegészítést. Megkérdezi Boldvai képviselőtársát kíván-e reagálni az elhangzottakra. 
 
Boldvai László: 
Úgy gondolja, hogy a megyei közgyűlés egy „mandátumot képez”, ami arról szól, hogy a közgyűlés 
elnöke és a megyei jegyző a közgyűlés nevében tárgyal, hogy hol vannak azok a határok, melyeket a 
megyei közgyűlés többségi állása szerint el kell érni. Az elnök úr felvetését támogatja. 
 
Varga Béla: 
Kiemeli a leendő ügyvezető közösen történő megválasztásának fontosságát. Átadja a szót a Pénzügyi 
és Ügyrendi Bizottság elnökének. 
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Meló Ferenc: 
Egyetért Boldvai úr felvetésével, valamint kiemeli, hogy a Magyar Tudományos Akadémia 
Energiatudományi Kutatóközpontja – ahogy a megyei jegyző úr is elmondta – nem zárkózik el a 
képviselő úr felvetésétől. 
 
Varga Béla: 
Megköszöni elnök úr kiegészítését. Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele? További 
hozzászólás nem volt. A szavazást követően megállapítja, hogy a határozati javaslatot a 
Területfejlesztési Bizottság 7 igen szavazattal elfogadásra javasolta. 
 
Meló Ferenc: 
A szavazást követően megállapítja, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot 
6 igen szavazattal elfogadásra javasolta. 
 
 
2.  Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2015. évi költségvetésének módosításáról (I. sz. 

módosítás) szóló önkormányzati rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 

 
Varga Béla: 
Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Bácskai Katalin: 
Kiemeli, hogy a NORDA Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 
9.990.000 Ft-os szerződést kötött az önkormányzattal, a 2014-2020-as tervezési időszakhoz 
kapcsolódó utolsó munkafázisokra. Ennek a bevételi előirányzati rendezését tartalmazza a költségvetés 
módosítása. A bevétellel párhuzamosan az előterjesztő javasolja megemelni a Nógrádi Fejlesztési 
Ügynökség Nonprofit Kft. támogatási előirányzatát. 
 
Varga Béla: 
Megköszöni a kiegészítést. Megkérdezi van-e valakinek további kérdése, észrevétele? Kérdés, 
észrevétel nem volt. 
Kiemeli, hogy a rendelet-tervezetről és a határozati javaslatról külön-külön szükséges szavazni. A 
szavazást követően megállapítja, hogy a Területfejlesztési Bizottság a rendelet-tervezetet 6 igen 1 
tartózkodás mellett elfogadásra javasolta. A szavazást követően megállapítja, hogy a 
Területfejlesztési Bizottság a határozati javaslatot 6 igen 1 tartózkodás mellett támogatta. 
 
Meló Ferenc: 
A szavazást követően megállapítja, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a rendelet-tervezetet 5 
igen, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta, míg a határozati javaslatot 5 igen 1 
tartózkodás mellett támogatta. 
 
 
3. Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága tagjainak 

megválasztására 
Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 

 
Varga Béla: 
Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
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dr. Szabó József: 
Kiemeli, hogy a Felügyelő Bizottság tagjait illetően további egyeztetések zajlottak. Tekintettel arra, 
hogy a Felügyelő Bizottság tagjainak mandátuma 2015. május 31-én lejár, javasolja a határozati 
javaslat elfogadását. 
 
Varga Béla: 
Megköszöni a megyei jegyző úr kiegészítését. 
Megkérdezi van-e valakinek további kérdése, észrevétele? Kérdés, hozzászólás nem volt. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a Területfejlesztési Bizottság a Nógrádi Fejlesztési 
Ügynökség Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága elnökének, Csach Gábor Lóránt úr személyét 4 
igen, 2 nem, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta.  
A szavazást követően megállapítja, hogy a Területfejlesztési Bizottság a Nógrádi Fejlesztési 
Ügynökség Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága alelnökének, Moravcsik Ferenc úr személyét 6 
igen, 1 nem szavazattal támogatta.  
A szavazást követően megállapítja, hogy a Területfejlesztési Bizottság a Nógrádi Fejlesztési 
Ügynökség Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága tagjának, Szabó Ferenc Gábor úr személyét 6 
igen, 1 nem szavazattal elfogadásra javasolta.  
A szavazást követően megállapítja, hogy a Területfejlesztési Bizottság a Nógrádi Fejlesztési 
Ügynökség Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága tagjai megválasztásáról szóló határozati 
javaslatot 4 igen, 3 tartózkodás mellett támogatta. 
 
Meló Ferenc: 
A szavazást követően megállapítja, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a Nógrádi Fejlesztési 
Ügynökség Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága elnökének, Csach Gábor Lóránt úr személyét 4 
igen, 2 nem szavazat mellett támogatta.  
A szavazást követően megállapítja, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a Nógrádi Fejlesztési 
Ügynökség Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága alelnökének, Moravcsik Ferenc úr személyét 5 
igen, 1 nem szavazattal elfogadásra javasolta.  
A szavazást követően megállapítja, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a Nógrádi Fejlesztési 
Ügynökség Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága tagjának, Szabó Ferenc Gábor úr személyét 5 
igen, 1 nem szavazattal elfogadásra javasolta.  
A szavazást követően megállapítja, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a Nógrádi Fejlesztési 
Ügynökség Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága tagjai megválasztásáról szóló határozati 
javaslatot 4 igen, 1 nem, és 1 tartózkodás mellett támogatta. 
 
4. Egyebek 
 
Varga Béla: 
Megkérdezi van-e valakinek hozzászólása az Egyebek napirendi pont keretén belül. Kérdés, észrevétel 
nem volt. Megköszöni a Területfejlesztési Bizottság munkáját, átadja a szót Meló Ferenc elnök úrnak. 
 
Meló Ferenc: 
Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele. Kérdés, észrevétel nem volt. Az ülést bezárja. 
 

K. m. f.  
 
 

Meló Ferenc 
a bizottság elnöke 

 
 
 

Dudás Vilmos 
bizottsági tag 

Varga Béla 
a bizottság elnöke 

 
 
 

Gácsi Péter 
bizottsági tag 

 


