
Ikt.sz.: 181-19/2012.  
Jegyzőkönyv 

 

Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2012. 
december 20-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, Tisza 
Attila 

 dr. Juhász Kinga, a bizottság referense 
 dr. Sárközi Judit, a Hivatal munkatársa 
 Murányi Kármen, jegyzőkönyv-vezető 
 

Lacsny Péter: 
Köszönti a megjelenteket. Az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a megválasztott 6 bizottsági tagból 5 
fő van jelen, az ülés határozatképes. 
Tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy a meghívó kiküldése óta bekövetkezett események miatt 
szükségessé vált a meghívóban szereplő napirend módosítása.  
Indítványozza, hogy a bizottság a módosított napirendet tárgyalja meg. Más javaslat, észrevétel nincs. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság a napirendet 5 igen szavazattal elfogadta.  
 

Napirend: 
 
1. Javaslat a Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs Társulás üzletrészének adás-vételére vonatkozó 

szerződés megkötésére 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
 
2. Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 

I. alapító okirata elfogadására 
II.  könyvvizsgálója és a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 

 
3. Egyebek 
 

 

1. Javaslat a Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs Társulás üzletrészének adás-vételére 
vonatkozó szerződés megkötésére 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 

Lacsny Péter: 
Megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítés? (Nincs) 
Megkérdezi a bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele? Kérdés, észrevétel nincs. 
Szavazásra bocsátja a Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs Társulás üzletrészének adás-vételére 
vonatkozó szerződés megkötésére vonatkozó határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen 
szavazattal a közgyűlésnek elfogadásra javasolt. 
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2. Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 
I.  alapító okirata elfogadására 
II.  könyvvizsgálója és a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztására 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

Lacsny Péter: 
Megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítés? (Nincs) 
Megkérdezi a bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele? Kérdés, észrevétel nincs. 
Jelzi, hogy az előterjesztés két határozati javaslatot tartalmaz, melyek egyenként történő szavazásra 
bocsátása után megállapítja, hogy a bizottság az I. számú, a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit 
Kft. alapító okirata elfogadására vonatkozó határozati javaslatot, 5 igen szavazattal; a II. számú, a 
Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. könyvvizsgálója és a Felügyelő Bizottság tagjainak 
megválasztására vonatkozó határozati javaslatot, 5 igen szavazattal a közgyűlésnek elfogadásra 
javasolta.  
 

3. Egyebek 
 
Lacsny Péter: 
Megkérdezi a bizottsági tagokat, hogy a bizottság munkájával kapcsolatban van-e valakinek kérdése, 
észrevétele, bejelentenivalója? (Senki nem kíván hozzászólni.)  
Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja. 
 
 
 
 

K. m. f.  
 
 
 
 

 
 

dr. Barta László 
főjegyző 

Lacsny Péter 
a bizottság elnöke 

 
 


