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Jegyzőkönyv 
 

 

Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága, valamint 
Területfejlesztési Bizottsága 2015. június 11-én, a Megyeháza I. emeleti Hadady-Hargitay termében 
tartott soron kívüli együttes ülésén.  
 

Jelen vannak:  Területfejlesztési Bizottság tagjai: Varga Béla a bizottság elnöke, Bognár Ferenc, 
Gácsi Péter, Havasiné Molnár Erzsébet, Percsina Norbert 

 Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagjai: Meló Ferenc a bizottság elnöke, Borenszki 
Ervin, Dudás Vilmos, Varga Béla  

 dr. Szabó József, megyei jegyző 
 dr. Molnár Kinga, a hivatal munkatársa  
 Nagy Aletta, jegyzőkönyvvezető 
 

Varga Béla: 
Köszönti a megjelenteket. Az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a Területfejlesztési Bizottság 
megválasztott 7 bizottsági tagjából 5 fő van jelen, az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv aláírónak 
javasolja a Területfejlesztési Bizottság részéről Gácsi Péter bizottsági tagot, akit a bizottság – 
határozathozatal nélkül – 5 igen szavazattal elfogadott. 
 
Meló Ferenc: 
Megállapítja, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megválasztott 7 bizottsági tagjából 4 fő van 
jelen, az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv aláírónak javasolja a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
részéről Dudás Vilmos bizottsági tagot, akit a bizottság – határozathozatal nélkül – 4 igen szavazattal 
elfogadott.  
 
Varga Béla: 
Tájékoztatja a bizottságot, hogy az 1 sz. napirendi ponthoz a kiegészítés az ülés előtt került kiosztásra.  
Indítványozza, hogy a Területfejlesztési Bizottság a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság a napirendet 5 igen egyhangú szavazattal 
elfogadta. 
 
Meló Ferenc: 
Indítványozza, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja 
meg. A szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság a napirendet 4 igen egyhangú szavazattal 
elfogadta. 
  
Napirend: 
 
1. Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-nek a Ptk. rendelkezéseivel összhangban 

álló továbbműködésére  
Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 

 
2.    Egyebek 
 
1. Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-nek a Ptk. rendelkezéseivel 

összhangban álló továbbműködésére 
Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 

 
Varga Béla: 
Megkérdezi a hivatal munkatársait, hogy az előterjesztő nevében kíván-e valaki szóbeli kiegészítést 
tenni. Átadja a szót. 
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dr. Sárközi Judit: 
A kiküldött anyaghoz képest a most kiosztásra került anyagban a 3. pontot szeretné a figyelmükbe 
ajánlani, ahol a Kft. tevékenységi körénél a jogszabályi hivatkozások is megjelölésre kerültek. 
 
Varga Béla: 
Megkérdezi a bizottság tagjait van-e valakinek kérdése, észrevétele. Nem volt. Szavazásra bocsátja a 
Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.-nek a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló 
továbbműködésére vonatkozó határozati javaslatot, melyet a Területfejlesztési Bizottság 5 igen 
egyhangú szavazattal támogatott. 

 
Meló Ferenc: 
Szavazásra bocsátja a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.-nek a Ptk. rendelkezéseivel 
összhangban álló továbbműködésére vonatkozó határozati javaslatot, melyet a Pénzügyi és Ügyrendi 
Bizottság 4 igen egyhangú szavazattal támogatott.  

 
2. Egyebek 
 
Varga Béla: 
Megkérdezi a bizottság tagjait az Egyebek napirendi ponthoz van-e észrevétel, javaslat. Nem volt. 
Megköszöni a bizottság munkáját az ülést bezárja. 
 
 
 
 

K. m. f.  
 
 
 

 
 

Meló Ferenc 
a bizottság elnöke 

 
 
 
 

Dudás Vilmos 
bizottsági tag 

Varga Béla 
a bizottság elnöke 

 
 
 
 

Gácsi Péter 
bizottsági tag 

 
 
 

 


