
Ikt.sz.: 47- 26 /2013.  
Jegyzőkönyv 

 
Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. 
december 19-én, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében tartott soron kívüli ülésén.  
 
Jelen vannak:  Lacsny Péter, a bizottság elnöke, Dudás Vilmos, Meló Ferenc, Palotai Szilárd, dr. 

Rozgonyi József 
 dr. Barta László, főjegyző 
dr Juhász Kinga, a bizottság referense  
Mocsányi Eszter, jegyzőkönyv-vezető 

 
Lacsny Péter: 
Köszönti a megjelenteket. Az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a megválasztott 6 bizottsági tagból 5 
fő van jelen, az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv aláírónak javasolja Meló Ferenc képviselő urat 
legyen, kéri, aki ezzel egyetért, igen szavazatával jelezze. Megállapítja, hogy 6 igen szavazattal 
elfogadta. 
Indítványozza, hogy a bizottság a ,,Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi átmeneti 
gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotására”  vonatkozó előterjesztést, mely a tegnapi nap került 
kiküldésre vegyék fel l. számú napirendi pontként, így értelemszerűen változik a további napirendi 
pontok száma, aki egyetért kéri szavazzon. Más javaslat, észrevétel nincs. A szavazást követően 
megállapítja, hogy a bizottság a módosított napirendet 5 igen szavazattal elfogadta.  
 
Napirend: 
 
1. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet 

megalkotására. 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
2. Javaslat a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság 2014. évi munka és pénzügyi tervére valamint 

egyéb, kapcsolódó intézkedések meghozatalára. 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

              Barna János Béla, a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság elnöke 
 
3. Tájékoztató a Magyar Közút Nonprofit Zrt Nógrád Megyei Igazgatósága téli felkészülési 

időszakot megelőző tevékenységéről 
Előterjesztő: Ürmössy Ákos, igazgató 

 
4. Egyebek 
 

1. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet 
megalkotására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Lacsny Péter: 
Megkérdezi a bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele? Kérdés, észrevétel nincs.  
Szavazásra bocsátja Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet 
megalkotására vonatkozó határozati javaslatot, kéri, aki egyetért, igen szavazatával jelezze. 
Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen  egyhangú szavazattal elfogadta a rendelet-tervezetet. 
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2. Javaslat a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság 2014. évi munka és pénzügyi tervére, 

valamint egyéb, kapcsolódó intézkedések meghozatalára 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 Barna János Béla, a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság elnöke 
 

Lacsny Péter: 
Megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítés? Átadja a szót dr. Barta László főjegyző úrnak 
 
dr Barta László: 
Elmondja, hogy a bizottság ülését követően fog ülésezni az értéktár bizottság. Ha most lenne a 
bizottság tagjai részéről javaslat, vélemény, akkor arról tájékoztatni tudja a bizottságot. Bízik benne, 
hogy az előkészítő munkát, illetve a javaslatokat volt módjuk átnézni, illetve, hogy egyetértésre 
találnak a javaslatok, amit megfogalmazásra kerültek az előterjesztésben. 
 
Lacsny Péter: 
Megkérdezi, van-e még észrevétel, javaslat, kiegészítés. Nem volt. 
Kéri, aki egyetért a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság 2014. évi munka és pénzügyi tervére, valamint 
egyéb kapcsolódó intézkedések meghozatalára vonatkozó határozati javaslattal, igen szavazatával 
jelezze. Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen egyhangú szavazattal a határozati javaslatot elfogadta. 
 
3. Tájékoztató a Magyar Közút Nonprofit Zrt Nógrád Megyei Igazgatósága téli felkészülési 

időszakot megelőző tevékenységéről 
Előterjesztő: Ürmössy Ákos, igazgató 

 
Lacsny Péter: 
Megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítés, észrevétel, javaslat. Nem volt.  
Megköszöni főjegyző úrnak, hogy a korábbi javaslata alapján ezt a témát napirendre tűzte. Ez a 
megyét érintően egy rendkívül fontos téma. Az anyagból kiderül, hogy az igazgatóság megfelelően 
megpróbált felkészülni a téli időszakra. Javasolja, hogy a tél elmúltával újból vegyék fel napirendre, 
amikor már esetleg eredményekről is be tudnak számolni. Több hozzászólás nem volt, kéri, aki az 
előterjesztéssel illetve a határozati javaslattal egyetért igen szavazatával jelezze. Megállapítja, hogy a 
bizottság 4 igen és l tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta. 
 
4. Egyebek 

 
Megkérdezi a bizottsági tagokat, hogy az egyebekben van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Senki 
nem kíván hozzászólni.) Zárt ülés keretében folytatják munkájukat. 
 
Megköszöni a részvételt, a bizottság ülését bezárja.  
 
 

K. m. f.  
 
 
 
 

 
 

Lacsny Péter 
a bizottság elnöke 

Meló Ferenc 
a bizottság tagja 

 
 

 
 


