
Ikt.sz.: 47-15/2013.  
Jegyzőkönyv 

 

Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. június 
6-án, a Megyeháza I. emeleti Hadady-Hargitay termében tartott soron kívüli ülésén.  
 

Jelen vannak:  Lacsny Péter, a bizottság elnöke, Dudás Vilmos, Meló Ferenc, Palotai Szilárd, a 
bizottság alelnöke, Tisza Attila  

 dr. Barta László főjegyző 
dr. Juhász Kinga, a bizottság referense  

 dr. Sárközi Judit, a hivatal munkatársa 
 Bácskai Katalin, a hivatal munkatársa 
 Murányi Kármen, jegyzőkönyv-vezető 
 

Igazoltan távol: dr. Rozgonyi József 
 
Lacsny Péter: 
Köszönti a megjelenteket, külön köszönti dr Nagy László urat, aki Nógrád megye főkapitányi tisztét 
fogja betölteni.  Az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a megválasztott 6 bizottsági tagból 5 fő van 
jelen, az ülés határozatképes. 
Jegyzőkönyv aláírónak javasolja Meló Ferenc bizottsági tagot. A szavazást követően megállapítja, 
hogy a bizottság – határozat hozatal nélkül – 5 igen egyhangú szavazattal elfogadta a javaslatot. 
Tájékoztatásul elmondja, hogy a bizottsági meghívó kiküldését követően szükségessé vált, hogy 
megtárgyalják a „Javaslat államháztartáson kívülre történő forrás átadásokra” előterjesztés 
kiegészítését, mivel még két kérelem érkezett, valamint a „Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség 
Nonprofit Kft. I. veszteségének rendezésére irányuló 19/2013.(IV.25.) Kgy. határozat kiegészítésére; a 
II. 21/2013. (IV.25.) Kgy. határozat mellékleteként elfogadott alapító okirat módosításának 
kiegészítésére; III. 22/2013. (IV.25.) Kgy. határozat mellékleteként elfogadott alapító okirata 
módosítással egységes szerkezetének kiegészítésére” című előterjesztést.  Javasolja, hogy a bizottság 
vegye föl napirendjei közé. 
Indítványozza, hogy a bizottság a meghívóban szereplő napirendet a két kiegészítéssel együtt tárgyalja 
meg. Más javaslat, észrevétel nincs. A szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság a kiegészített 
napirendet 5 igen egyhangú szavazattal elfogadta.  
 
Napirend: 
1. Javaslat Nógrád megye rendőrfőkapitánya kinevezésének véleményezésére  

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
2.  Javaslat a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság létrehozására, valamint Szervezeti és Működési 

Szabályzatának jóváhagyására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

3. Javaslat államháztartáson kívülre történő forrás átadásokra 
     Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
4. Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.  

I. veszteségének rendezésére irányuló 19/2013. (IV.25.) Kgy. határozat kiegészítésére 
II.  21/2013. (IV.25.) Kgy. határozat mellékleteként elfogadott alapító okirata módosításának 

kiegészítésére 
III.  22/2013. (IV.25.) Kgy. határozat mellékleteként elfogadott alapító okirat módosítással 

egységes szerkezetének kiegészítésére 
     Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
5. Egyebek 
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1. Javaslat Nógrád megye rendőrf őkapitánya kinevezésének véleményezésére 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 

Lacsny Péter: 
Köszönti a napirendi ponthoz megérkezett dr. Nagy László rendőr-alezredes, megbízott rendőr-
főkapitány urat. Megkéri, hogy röviden mutatkozzon be. 
 
dr. Nagy László: 
Köszönti a megjelenteket. Röviden ismerteti életútját, szakmai elképzeléseit. 
 
Lacsny Péter: 
Megkérdezi a bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele?  Átadja a szót Meló Ferenc 
képviselő társának. 
 
Meló Ferenc: 
Egy gondolatot szeretne csak hozzáfűzni. Sok sikert kíván főkapitány úr munkájához, találja meg 
családjával együtt Nógrád megyében számításait, életterét. Kardinális kérdésnek tartja, hogy az 
emberek szeretnének több rendőrt látni az utcákon, véleménye szerint ez létszám gondból is adódik 
hiszen kevesen vannak. Politikai mentességet, és több szakmaiságot várnak el a Rendőrségtől. 
 
dr. Nagy László: 
Elmondja, hogy minden esetben szakmai tartalom alapján foglal állást. Képviselő úr hozzászólásával 
egyetért, valóban több rendőri jelenlétre van szükség, a szakmaiság nála mindennek az alapfeltétele, 
továbbá a létszám fejlesztésére fog  törekedni,  de ez alapvetően központi döntés. 
 
Lacsny Péter: 
Megköszöni a hozzászólásokat, elmondja, hogy bízik benne, hogy a főkapitányi teendőit alezredes úr 
hosszabb távon is itt fogja ellátni. Több hozzászólás nem volt, így javasolja, hogy főkapitány úr 
kinevezésére vonatkozó határozati javaslatot szavazzák meg. Megkéri képviselőtársait, aki a határozati 
javaslattal egyetért, szavazzon. 
Megállapítja, hogy a bizottság a határozati javaslatot, 5 igen egyhangú szavazattal elfogadta és a 
közgyűlésnek elfogadásra javasolta. 
 
2. Javaslat a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság létrehozására, valamint Szervezeti és Működési    
     Szabályzatának jóváhagyására 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Lacsny Péter: 
Tájékoztatásul elmondja, hogy az Értéktár Bizottság tagjaira név szerint egyesével szavaznak, majd 
ezután egyben a határozati javaslatot is meg kell szavazni. 
Megkérdezi a bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele? Esetleg főjegyző úr kíván-e 
kiegészítést tenni? Átadja a szót dr. Barta László főjegyző úrnak. 
 
dr. Barta László: 
Elmondja, hogy a legutóbbi bizottsági ülésen a bizottság tagjai is véleményt nyilvánítottak a bizottság 
összetételéről. Az egyeztetések után úgy ítélték, meg hogy csak egy nagyon nagy létszámú 
bizottsággal lehetne ezt a munkát ellátni. Ezért indítványozták azt az előterjesztésben, hogy egy szűk 
körű, közgyűlési tagokból álló bizottságot hozzanak létre, és emellett legyen egy – az elnök úr 
felkérése alapján – felépülő, háttérmunkában közreműködő szakmai munkacsoport. Egy operatív, 
szakértői, szakmai csapatot kellene összeállítani. Szeretné jelezni, hogy már több személyi javaslat 
van, de további javaslatokat is elfogadnak még, ezután a döntést az elnök úr fogja meghozni.  
 
Lacsny Péter: 
Megkérdezi a bizottság tagjait van-e további javaslat, észrevétel?  Nem volt. 
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Így a kiküldött anyag alapján kéri, hogy személyenként szavazzanak. Kéri, aki egyetért Barna János 
Bélának a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság elnökévé történő választásával, igen szavazatával 
jelezze. Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen egyhangú szavazattal Barna János Bélát a Nógrád 
Megyei Értéktár Bizottság elnökévé történő megválasztásában támogatja. Kéri, aki egyetért Borenszki 
Ervinnek a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság alelnökévé történő választásával, igen szavazatával 
jelezze. Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen szavazat és l tartózkodás mellett Borenszki Ervin a 
Nógrád Megyei Értéktár Bizottság alelnökévé történő választásával egyetért. Kéri, aki egyetért dr. 
Barta Lászlónak a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság titkárává történő választásával, igen 
szavazatával jelezze. Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen egyhangú szavazattal dr. Barta László a 
Nógrád Megyei Értéktár Bizottság titkárává történő választásával egyetért. Kéri, aki egyetért Gácsi 
Péternek a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság tagjává történő választásával, igen szavazatával jelezze. 
Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen egyhangú szavazattal Gácsi Péter a Nógrád Megyei Értéktár 
Bizottság tagjává történő választásával egyetért. Kéri, aki egyetért Varga Krisztinának a Nógrád 
Megyei Értéktár Bizottság tagjává történő választásával, igen szavazatával jelezze. Megállapítja, hogy 
a bizottság 5 igen egyhangú szavazattal támogatja Varga Krisztina a Nógrád Megyei Értéktár 
Bizottság tagjává történő választását. Ezek után megkéri a bizottság tagjait, aki egyetért a Nógrád 
Megyei Értéktár Bizottság létrehozásával, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
határozati javaslattal szavazzon. Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen egyhangú szavazattal a 
közgyűlésnek elfogadásra javasolta. 
 
3. Javaslat államháztartáson kívülre történő forrás átadásokra 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Lacsny Péter: 
Megkérdezi, a bizottság tagjait, hogy a napirendi ponthoz van-e hozzászólás, észrevétel, javaslat? Nem 
volt.  
Indítványozza a határozati javaslat elfogadását. Kéri, aki egyetért a XXXVIII. határozati javaslat 
elfogadásával szavazzon. Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen egyhangú szavazattal a XXXVIII. 
határozati javaslatot elfogadta és a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.  
Kéri, aki egyetért a XXXIX. határozati javaslat elfogadásával szavazzon. Megállapítja, hogy a 
bizottság a XXXIX. határozati javaslatot 5 igen egyhangú szavazattal a közgyűlésnek elfogadásra 
javasolta. 
 
4. Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft  

I.  veszteségének rendezésére irányuló 19/2013. (IV.25.) Kgy. határozat kiegészítésére,  
II.  21/2013. (IV.25.) Kgy. határozat mellékleteként elfogadott alapító okirata módosításának 

kiegészítésére,   
III.  22//2013. (IV.25.) Kgy. határozat mellékleteként elfogadott alapító okirata módosítással 

egységes szerkezetének kiegészítésére 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Lacsny Péter: 
Megkérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e a napirendi ponthoz észrevétel javaslat, illetve főjegyző úr 
az előterjesztő nevében kíván-e kiegészítést tenni. Átadja a szót dr. Barta László főjegyző úrnak. 
 
dr. Barta László: 
Hozzászólásában elmondja, hogy a Kft. alapító okiratának ügye szinte minden elmúlt közgyűlési ülést 
végig kísért. A Kft-nek egy évek óta alkalmazott ügyvédje volt, akivel a napokban felmondták a 
szerződést, mivel a folyamatos kapcsolattartás mellett az utóbbi időben rendszeresen az utolsó 
pillanatban derültek ki újabb jogi problémák, amiket nem sikerült neki megoldania, illetve a 
hiánypótlási dokumentumokat sem tudta soha bemutatni, ugyanakkor mindig azt az információt adta, 
hogy minden rendben van. Most is hétfőn jelezte, hogy fontos lenne kiegészíteni az április 25-ei 
közgyűlési döntést. 
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Sok mindent mérlegelt, és úgy ítélte meg, hogy ha nem sikerül a cégbíróságon a módosításokat 
átvezetni, akkor egy rendkívüli közgyűlés összehívását kell kezdeményezni. A napokban készített 
ügyvéd úrnak egy levelet is, melyben nem tetszését fejezte ki az ügyek nem megfelelő előkészítése 
miatt. 
 
Lacsny Péter: 
Megkérdezi a bizottság tagjait, van-e még valakinek kérdése, észrevétele? Kérdés, észrevétel nincs. 
Az előterjesztés három határozati javaslatot tartalmaz, melyek egyenként történő szavazásra bocsátása 
után megállapítja, hogy a bizottság az I. számú, a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 
veszteségének rendezésére irányuló 19/2013. (IV.25.) Kgy. határozat kiegészítésére vonatkozó  
határozati javaslatot 5 igen egyhangú szavazattal támogatja; a II. számú, a Nógrádi Fejlesztési 
Ügynökség Nonprofit Kft 21/2013. (IV.25.) Kgy. határozat mellékleteként elfogadott alapító okirata 
módosításának kiegészítésére vonatkozó határozati javaslatot 5 igen egyhangú szavazattal támogatja; 
a III. számú, a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 22/2013. (IV.25.) Kgy. határozat 
mellékleteként elfogadott alapító okirata módosítással egységes szerkezetének kiegészítésére 
vonatkozó határozati javaslatot 5 igen egyhangú szavazattal a közgyűlésnek elfogadásra 
javasolta. 
Megkérdezi, a bizottság tagjait van-e valakinek kérdése, észrevétele. Több hozzászólás nem volt, így 
megköszöni a bizottság munkáját az ülést bezárja.  
 
 
 
 

K. m. f.  
 
 
 
 

 
 

Meló Ferenc 
bizottsági tag 

Lacsny Péter 
a bizottság elnöke 

 


