
 
Ikt.sz.: 43-7/2014.  

 
Jegyzőkönyv 

 

Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2014. április 
22-én, a Megyeháza I. emeleti Hadady-Hargitay termében tartott soron következő ülésén.  
 

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

 dr. Barta László, főjegyző 
 dr. Juhász Kinga, a hivatal munkatársa  
 Bácskai Katalin, a hivatal munkatársa 
 Mocsányi Eszter, jegyzőkönyvvezető 
 

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 bizottsági tagot, akit a bizottság – határozathozatal 
nélkül – 5 igen egyhangú szavazattal elfogadott. 
Indítványozza, hogy a bizottság a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg. A szavazást 
követően megállapítja, hogy a bizottság a napirendet 5 igen egyhangú szavazattal elfogadta.  
 
Napirend: 
 
1. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzatának 2014. évi összesített közbeszerzési terve 

meghatározására, valamint az ezzel összefüggő feladatok végrehajtására 
Előterjesztő: Lacsny Péter, a bizottság elnöke 
 

2. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosítására (I. számú 
módosítás) 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

3.  Beszámoló Nógrád Megye Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 
megyei önkormányzat vagyonkimutatásáról 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

4. Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2013. évi beszámolójának elfogadására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
5. Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervének elfogadására, 

az ügyvezető javadalmazására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
6. Javaslat a Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpontjával történő 

együttműködési megállapodás megkötésére 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
7 Összefoglaló éves ellenőrzési jelentés a 2013. évi belső ellenőrzési tevékenységről, a belső 

kontrollrendszer működésének értékeléséről 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
     dr. Barta László, megyei főjegyző 
 

8  Javaslat alapítványnak történő forrás átadásról 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

9. Egyebek 
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1. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzatának 2014. évi összesített közbeszerzési terve 
meghatározására, valamint az ezzel összefüggő feladatok végrehajtására 
Előterjesztő: Lacsny Péter, a bizottság elnöke 
 

Lacsny Péter: 
Megkérdezi a hivatal munkatársait kíván-e valaki szóbeli kiegészítést tenni. Szóbeli kiegészítés nem 
volt. Megkérdezi a bizottság tagjait van-e észrevétel, javaslat, kiegészítés a napirendi ponthoz. Nem 
volt. Szavazásra bocsátja Nógrád Megye Önkormányzatának 2014. évi összesített közbeszerzési terve 
meghatározására, valamint az ezzel összefüggő feladatok végrehajtására vonatkozó határozati 
javaslatot, melyet a bizottság 5 igen egyhangú szavazattal elfogadott. 
 
2. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosítására (I. számú 

módosítás) 
 Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Lacsny Péter: 
Megkérdezi a hivatal munkatársait az előterjesztő nevében kíván-e valaki kiegészítést tenni. Átadja a 
szót Bácskai Katalinnak. 
 
Bácskai Katalin: 
A költségvetés módosításának oka: az országgyűlési képviselők választására kapott központi 
támogatás költségvetésen történő átvezetése. Az önkormányzati hivatal költségvetési elszámolási 
számláján keresztül került átadásra a települési önkormányzati hivatalok részére a választással 
összefüggő pénzügyi fedezet, ezért, mint átfutó tétel jelenik meg a költségvetésben. 
 
Lacsny Péter: 
Megkérdezi a bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele? Nem volt. 
Szavazásra bocsátja a Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosítására (I. 
számú módosítása) vonatkozó rendelet-tervezetet, melyet a bizottság 5 igen egyhangú szavazattal 
támogatott.  
 
3. Beszámoló Nógrád Megye Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 

megyei önkormányzat vagyonkimutatásáról 
    Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Lacsny Péter: 
Megkérdezi a hivatal munkatársait az előterjesztő nevében kíván-e valaki hozzászólni a napirendi 
ponthoz. Átadja a szót Bácskai Katalinnak. 
 
Bácskai Katalin: 
A korábbi üléseken is szerepelt a könyvvizsgálat témaköre. Ebben az évben először a költségvetést, a 
költségvetés teljesítését könyvvizsgálati kötelezettség nem terheli. A belső ellenőr ellenőrzési tervébe 
beépítésre került a beszámolóhoz kapcsolódó könyvelési rendszer felülvizsgálati ellenőrzése. A belső 
ellenőr ellenőrzési jelentése az előterjesztés mellékleteként csatolásra került. Ebből idéz egy mondatot. 
Elmondja, hogy a belső ellenőr könyvvizsgáló is, aki az adatokat leellenőrizte, és összevetette azokat a 
könyvelési rendszerrel. 
 
Lacsny Péter: 
Tehát a könyvvizsgálói feladatokat is a belső ellenőr végezte el. Megkérdezi a bizottság tagjait, van-e 
valakinek kérdése, észrevétele? Nem volt. Szavazásra bocsátja Nógrád Megye Önkormányzata 2013. 
évi költségvetésének végrehajtásáról és a megyei önkormányzat vagyonkimutatásáról szóló rendelet-
tervezetet, melyet a bizottság 5 igen egyhangú szavazattal támogatott. 
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4. Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2013. évi beszámolójának 
elfogadására 

     Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Lacsny Péter: 
Megkérdezi főjegyző urat az előterjesztő nevében kíván-e kiegészítést tenni. Nincs szóbeli kiegészítés. 
Megkérdezi a bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele? Nem volt. Szavazásra bocsátja a 
Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2013. évi beszámolójáról szóló határozati javaslatot, 
melyet a bizottság 5 igen egyhangú szavazattal támogatott. 
 
5. Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervének 

elfogadására, az ügyvezető javadalmazására 
     Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Lacsny Péter: 
Megkérdezi főjegyző urat az előterjesztő nevében kíván-e kiegészítést tenni. Nincs szóbeli kiegészítés. 
Megkérdezi a bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele? Nem volt. Szavazásra bocsátja a 
Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervének elfogadására, az ügyvezető 
javadalmazására vonatkozó határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen egyhangú szavazattal 
támogatott. 
 
6. Javaslat a Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpontjával történő 

együttműködési megállapodás megkötésére 
    Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Lacsny Péter: 
Megkérdezi főjegyző urat az előterjesztő nevében kíván-e hozzászólni a napirendi ponthoz. Átadja a 
szót. 
 
dr. Barta László: 
Miután elnök úr felvette a kapcsolatot az intézettel, az nyitottá vált egy innovációs kutatóközpont 
létrehozására Nógrád megyében. Ez kiderül a megállapodásból is. Úgy ítélték meg, hogy a 
megállapodás aláírására célszerű minél előbb ,,sort keríteni”, hogy az intézet lássa az önkormányzat 
elhatározásának komolyságát, valamint más megyék is érdeklődtek az energiatudományi 
kutatóközpont iránt. A megállapodás utolsó pontja rögzíti a hatályba léptetés időpontját, mely a 
közgyűlés jóváhagyása után fog megtörténni. 
 
Lacsny Péter: 
Üdvözli a bizottság tagjai nevében is ezt az újabb együttműködési megállapodás megkötését. Úgy 
gondolja, hogy ezt a közgyűlés is támogatni fogja. Ez az együttműködési megállapodás kapcsolódik a 
korábban megkötött Semmelweis Egyetemmel illetve a Szent István Egyetemmel kötött 
megállapodásokhoz is. Korábban már szorgalmazta, hogy a Budapesti Műszaki Egyetemmel is 
kíséreljenek meg egy ilyen jellegű megállapodás megkötését. Azt gondolja, hogy ez energetikai 
szempontból is kapcsolódik azokhoz a gondolatokhoz, melyet korábban is megfogalmaztak, többek 
között a bányászati klaszter megindításához, illetve tevékenységéhez is. Ez Nógrád megye egyik 
kitörési pontja lehet a jövőben.  
Megkérdezi van-e valakinek további észrevétele, hozzászólása. Nem volt. Szavazásra bocsátja a 
Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpontjával történő együttműködési 
megállapodás megkötésére vonatkozó határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen egyhangú 
szavazattal támogatott. 
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7. Összefoglaló éves ellenőrzési jelentés a 2013. évi belső ellenőrzési tevékenységről, a belső   
    kontrollrendszer működésének értékeléséről 
   Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
           dr. Barta László, megyei főjegyző 
 
Lacsny Péter: 
Megkérdezi a bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele? Nem volt. Szavazásra bocsátja a 
2013. évi belső ellenőrzési tevékenységről, a belső kontrollrendszer működésének értékeléséről szóló 
határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen egyhangú szavazattal támogatott. 
 
8. Javaslat alapítványnak történő forrás átadásról 
    Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Lacsny Péter 
Megkérdezi a bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele a napirendi ponthoz? Nem volt. 
Szavazásra bocsátja szóló a Palotás Ifjúságáért Alapítvány támogatására vonatkozó határozati 
javaslatot, melyet a bizottság 5 igen egyhangú szavazattal támogatott. 
 
9. Egyebek 
 
Lacsny Péter: 
Megkérdezi, a bizottság tagjait van-e valakinek kérdése, észrevétele. Nem volt. Megköszöni a 
bizottság munkáját az ülést bezárja. 
 
 
 
 

K. m. f.  
 
 
 

 
 

Meló Ferenc 
bizottsági tag 

Lacsny Péter 
a bizottság elnöke 

 
 

 


