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Ikt.sz.: 43-3/2014.  
 

Jegyzőkönyv 
 
 

Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2014. január 
30-án, a Megyeháza I. emeleti Hadady-Hargitay termében 12,00 órakor kezdődő soron kívüli ülésén.  
 

Jelen vannak:  Lacsny Péter, a bizottság elnöke, Palotai Szilárd, a bizottság alelnöke, Dudás Vilmos, 
Meló Ferenc, dr. Rozgonyi József, Tisza Attila a bizottság tagjai 

 dr. Barta László főjegyző 
 dr. László Tünde, a hivatal munkatársa  
 Mocsányi Eszter, jegyzőkönyvvezető 
 
 
 

Lacsny Péter: 
Köszönti a megjelenteket.  Az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a megválasztott 6 bizottsági tagból 
6 fő van jelen, az ülés határozatképes. 
Jegyzőkönyv aláírónak javasolja Meló Ferenc bizottsági tagot. A szavazást követően megállapítja, 
hogy a bizottság – határozathozatal nélkül – 6 igen egyhangú szavazattal elfogadta a javaslatot. 
Indítványozza, hogy a bizottság a meghívóban szereplő napirendet tárgyalja meg. Más javaslat, 
észrevétel nincs. A szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság a napirendet 6 igen egyhangú 
szavazattal elfogadta.  
 
Napirend: 
 

1. A képviselői vagyonnyilatkozatok felülvizsgálata és nyilvántartásba vétele  
 
 

 

l. A képviselői vagyonnyilatkozatok felülvizsgálata és nyilvántartásba vétele 
   
Lacsny Péter: 
Megkéri dr. László Tündét, hogy a képviselői vagyonnyilatkozatokról tájékoztassa a bizottságot. 
 
Dr. László Tünde: 
Tájékoztatásában elmondja, hogy a 15 képviselőből, mind a 15 képviselő benyújtotta a 
vagyonnyilatkozatát, valamint a hozzátartozóik vagyonnyilatkozatait, melyeket a bizottság 
rendelkezésére bocsát. Kéri, hogy a képviselők vagyonnyilatkozatait a bizottság tagjai ellenőrizzék, 
figyelemmel arra, hogy azok megfelelnek-e a jogszabályban foglaltaknak. 
 
Lacsny Péter: 
Felhívja képviselőtársai figyelmét annak ellenőrzésére, hogy a vagyonnyilatkozatok minden egyes 
lapja aláírásra került-e, ill. dátummal ellátták-e. 
Megállapítja, hogy 14 képviselői vagyonnyilatkozat és 22 hozzátartozói vagyonnyilatkozat érkezett 
be. Becsó Zsolt elnök úr képviselői nyilatkozata az Országgyűlésben került beadásra, az arról szóló 
igazolás beérkezett. Valamennyi képviselő teljesítette ez irányú kötelezettségét.  
Megkérdezi a bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele?  Nem volt. 
Szavazásra bocsátja a képviselői vagyonnyilatkozatok felülvizsgálatára és nyilvántartásba vételére 
vonatkozó határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen egyhangú szavazattal elfogadott és a 
következő határozatot hozta: 
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 
 

 
2/2014. (I. 30.) PÜB. Tárgy: Vagyonnyilatkozatok felülvizsgálata   

és nyilvántartásba vétele 
 

  
 

 
HATÁROZATA 

 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága (továbbiakban: 
bizottság) – a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. 
törvény 10/A. § (3) bekezdése és a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 24/2003. (XII.29.) 
Kgy. rendelete 1/a. mellékletének 27. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a megyei 
önkormányzat képviselőinek és azok hozzátartozóinak vagyonnyilatkozatával kapcsolatban – a jelen 
ülésen vizsgált dokumentumok alapján – az alábbiak szerint dönt: 
 
1. A bizottság a beérkezett vagyonnyilatkozatokat számba vette és megállapítja, hogy 15 képviselő 

nyújtotta be vagyonnyilatkozatát, melyhez összesen 22 db hozzátartozói vagyonnyilatkozatot 
csatoltak. 

 
2. A bizottság felkéri a főjegyzőt, hogy gondoskodjon a vagyonnyilatkozatok biztonságos tárolásáról 

és a vonatkozó rendelkezések szerint a nyilvánosság biztosításáról. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: dr. Barta László főjegyző 

 
 
Salgótarján, 2014. január 30. 
 
 
               Lacsny Péter 
                      a bizottság elnöke 
 
 
Lacsny Péter: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? Kérdés, észrevétel nem volt. 
Megköszöni a bizottság munkáját, az ülést bezárja.  
 

 
 

K. m. f.  
 
 
 
 

 
 

Meló Ferenc 
bizottsági tag 

Lacsny Péter 
a bizottság elnöke 

 
 

 


