
 Ikt.sz.:24-7/2015.  
 

Jegyzőkönyv 
 
 

Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2015. 
április 14-én, a Megyeháza I. emeleti Hadady-Hargitay termében tartott soron következő ülésén.  
 

Jelen vannak:  Meló Ferenc a bizottság elnöke, Borenszki Ervin,  Cseresznyés István, Dudás Vilmos, 
dr. Egyed Ferdinánd 

 Bácskai Katalin, a hivatal munkatársa, 
 dr. Sárközi Judit 

Mocsányi Eszter, jegyzőkönyvvezető 
 

Meló Ferenc: 
Köszönti a megjelenteket. Az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a megválasztott 7 bizottsági tagból 
5 fő van jelen, az ülés határozatképes. 
Jegyzőkönyv aláírónak javasolja Dudás Vilmos bizottsági tagot, akit a bizottság – határozathozatal 
nélkül – 5 igen szavazattal elfogadott. 
Indítványozza, hogy a bizottság a 2. számú valamint a 4. számú napirendi pontokat vegye le az ülés 
napirendjéről. A szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság a módosított napirendet 5 igen 
szavazattal elfogadta.  
 
Napirend: 
 
1. Javaslat az informatikai rendszer átfogó ellenőrzéséről készült jelentés jóváhagyására 

Előterjesztő: dr. Szabó József, megyei jegyző 
 
2. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról, 

vagyonkimutatásáról és költségvetési beszámolójáról szóló önkormányzati rendelet 
megalkotására 
Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 

 
3. Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi pénzügyi beszámolójának 

elfogadására 
Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 

 
4. Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének elfogadására, 

az ügyvezető javadalmazására 
 Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 
5.  Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága tagjainak 

megválasztására 
 Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 
6.  Javaslat alapítványnak történő forrás átadásra 
  Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 
7. Javaslat a Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont és Nógrád Megye 

Önkormányzata által létrehozandó gazdasági társaság alapításával összefüggő intézkedésekre 
 Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 
8.  Egyebek 
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1. Javaslat az informatikai rendszer átfogó ellenőrzéséről készült jelentés jóváhagyására 

Előterjesztő: dr. Szabó József, megyei jegyző 
 

Meló Ferenc: 
Megérkezett Borenszki Ervin képviselő az ülésre. Megkérdezi az előterjesztő nevében a hivatal 
munkatársai közül kíván-e valaki szóbeli kiegészítést tenni. Kiegészítés nem volt. Megkérdezi a 
bizottság tagjait van-e észrevétel, javaslat, kiegészítés a napirendi ponthoz. Nem volt. Szavazásra 
bocsátja a Javaslat az informatikai rendszer átfogó ellenőrzéséről készült jelentés jóváhagyására 
vonatkozó határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen egyhangú szavazattal támogatott és a 
következő határozatot hozta: 
 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 

 
5/2015. (IV.14.) PÜB.   Tárgy: javaslat az informatikai rendszer átfogó 

ellenőrzéséről készült jelentés jóváhagyására 
  

 
HATÁROZATA 

 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága a 257/2015. 
iktatószámú jelentést a határozat melléklete szerinti tartalommal megtárgyalta és jóváhagyólag 
tudomásul veszi.  
A Bizottság felkéri a jegyzőt, hogy a 2016. évi ellenőrzési terv előkészítése során vegye figyelembe a 
2015. évi ellenőrzések tapasztalatait. 
Határidő: 2015. december 20. 
Felelős: dr. Szabó József, megyei jegyző 

 
Salgótarján, 2015. április 14. 

Meló Ferenc  
a bizottság elnöke s.k. 

( A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolásra kerül!) 
 
2. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról, 

vagyonkimutatásáról és költségvetési beszámolójáról szóló önkormányzati rendelet 
megalkotására 
Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 

 
Meló Ferenc: 
Megkérdezi a hivatal munkatársait kíván-e valaki szóbeli kiegészítést tenni.  Átadja a szót Bácskai 
Katalinnak. 
 
Bácskai Katalin: 
Az államháztartási és számvitelről szóló kormányrendelet 2014. január 1-én lépett hatályba, sok 
mindent kellett tenni, ahhoz, hogy a kormányrendelet előírásainak a számviteli rendszer megfeleljen. 
Nem csak az önkormányzatnak és a hivatalnak, hanem a két kisebbségi önkormányzatnak a számviteli 
rendszerét is a hivatal működteti. Év közben átdolgozásra került a számviteli politika, új 
számítástechnikai szoftverre kellett áttérni, ami rendkívül nehézkesen működik. Újszerű megközelítés, 
hogy a törvényi előírásból fakadóan vagyonkimutatást, eredmény-kimutatást, maradvány-
kimutatásokat kell készíteni az eddigi pénzmaradvány kimutatással szemben. A 2015. évi 
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költségvetést a maradvány-kimutatás alapján maradvány összegével kell majd módosítani, de a 
számviteli szintetikus könyvelés az eredmény-kimutatást viszi tovább. Ez egy teljesen újszerű 
megközelítés volumenében, tartalmában is. Az államkincstárnak 2015-től bővült a feladatköre az 
összes önkormányzat beszámolójának az ellenőrzésével, ami évközben fog megtörténni. Az 
ellenőrzési jelentést majd a bizottság felé is be kell mutatni. Hangsúlyozni szeretné, hogy a 
gazdálkodásra a kiegyensúlyozottság, takarékos gazdálkodás  a jellemző. 
 
Meló Ferenc: 
Megkérdezi a bizottság tagjait van-e észrevétel, javaslat, kiegészítés a napirendi ponthoz. Átadja a 
szót Borenszki Ervin képviselőtársának. 
 
Borenszki Ervin: 
Kérdése lenne, miért kötelező az államkincstárnál vezetni a számlákat, úgy tudja lényegesen 
drágábban dolgozik az államkincstár, így van-e ez most is. Mikor lesz a magyar államkincstárnak 
olyan szolgáltatása, hogy ki tudja szolgálni a települési önkormányzatokat is tekintve, például az 
állami pénzeszközök kezelése tekintetében. Több település érintett abban, hogy a számlavezetésük 
nem az államkincstárnál van, mivel a pénzügyi szolgáltatásuk sok kívánnivalót hagy maga után. 
 
Bácskai Katalin: 
A megyei önkormányzatoknál az államháztartási törvény írja elő, hogy nincs bankválasztási lehetőség. 
Az államkincstár honlapján van az üzletszabályzat, ami kimondja, hogy mennyi a számlavezetési díj 
illetve az illeték és ez alapján terheli a díjat a kincstár. Röviden ismerteti az utalás, készpénzfelvétel 
menetét. Nehézkes, bonyolult ez a számlavezetési rendszer. Bízik benne, hogy ezt a fajta üzletágát a 
kincstár, ami igen nagy rendszert érint, előbb-utóbb fejleszteni fogják. 
 
Varga Béla: 
Bíznak benne, hogy a kincstárnál is lesznek modernizálások, és majd piacképes banki szolgáltatásokat 
fognak nyújtani minél előbb. Támogatják az előterjesztést. 
 
Meló Ferenc 
Szavazásra bocsátja a Beszámoló Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésének 
végrehajtásáról, vagyonkimutatásáról és költségvetési beszámolóról szóló önkormányzati rendelet-
tervezetet, melyet a bizottság 4 igen, 2 tartózkodás mellett támogatott. 

 
3.  Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi pénzügyi beszámolójának 

elfogadására 
Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 

Meló Ferenc: 
Megkérdezi a hivatal munkatársait kíván-e valaki szóbeli kiegészítést tenni. Átadja a szót Bácskai 
Katalinnak. 
 
Bácskai Katalin: 
A következő napirenddel összekapcsolva szólna, mivel e két napirend összetartozik. A legnagyobb 
volumenű bevétel az önkormányzattól volt az ÁROP pályázat keretén belül. Megtörtént az EUTAF 
ellenőrzés is bízik benne, hogy a jelentésben nem lesznek hiányosságok, amelyek negatívan érintenék 
a gazdálkodásunkat.  A Kft gazdálkodásába nem volt szükség tulajdonosi beavatkozásra. A 2015. évi 
üzleti terv két részből tevődik össze, működési támogatás és egy TÁMOP programmal kapcsolatos 
költségvetés. Jelenleg a TÁMOP pályázat sorsa még nem dőlt el, nem tudni, hogy lehet-e vele és 
mikor számolni. 
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Meló Ferenc: 
Megkérdezi a bizottság tagjait van-e észrevétel, javaslat, kiegészítés a napirendi ponthoz. Átadja a 
szót Varga Béla képviselőtársának. 
 
Varga Béla: 
Szeretné megköszönni a Kft-nek a beszámolójában szereplő eredményt. Reméli a 2015-ös üzleti 
tervben hasonló intenzitás várható és tervezhető. Az ügyvezető javadalmazására vonatkozó napirendi 
ponthoz szeretné kérni a hivatal munkatársaitól, hogy elnök úr felé javasolják és vizsgálják meg annak 
lehetőségét, hogyha a Kft jól teljesít, akkor legyen beépítve az igazgató asszonynak motivációs 
jutalom. Az anyagot elfogadásra javasolja. 
 
Meló Ferenc: 
Az ügyvezető asszony javadalmazására vonatkozó javaslatot megteszik elnök úr felé. Szavazásra 
bocsátja Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi pénzügyi beszámolójának 
elfogadására vonatkozó határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen, 1 tartózkodás mellet 
támogatott. 
 
4. Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének 

elfogadására, az ügyvezető javadalmazására 
 Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 
Meló Ferenc: 
További hozzászólás, kiegészítés nem volt. Szavazásra bocsátja Javaslat a Nógrádi Fejlesztési 
Ügynökség Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének elfogadására, az ügyvezető javadalmazására 
vonatkozó határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen, l tartózkodás mellett támogatott. 
 
5. Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága tagjainak 

megválasztására 
 Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 
Meló Ferenc: 
Megkérdezi a hivatal munkatársait kíván-e valaki szóbeli kiegészítést tenni. Nem volt. 
 
Meló Ferenc: 
Megkérdezi a bizottság tagjait van-e észrevétel, javaslat, kiegészítés a napirendi ponthoz. Átadja a 
szót Varga Béla képviselőtársának. 
 
Varga Béla: 
A frakció a szavazásnál ennél a napirendi pontnál tartózkodni fog. 
 
Meló Ferenc: 
Szavazásra bocsátja támogatja-e Stayer Lászlónak a Felügyelő Bizottság elnökévé történő 
megválasztására vonatkozó határozati javaslatot, melyet a bizottság 2 nem, 4 tartózkodás mellett 
nem támogatott. Szavazásra bocsátja támogatja-e Moravcsik Ferencnek a Felügyelő bizottság 
alelnökévé történő megválasztására vonatkozó határozati javaslatot, melyet  a bizottság l igen, 2 nem, 
3 tartózkodás mellett nem támogatott. Szavazásra bocsátja támogatja-e Szabó Ferenc Gábornak a 
Felügyelő bizottság tagjává történő megválasztására vonatkozó határozati javaslatot, melyet a 
bizottság l igen, 2 nem, 3 tartózkodás mellett nem támogatott. Szavazásra bocsátja a Nógrádi 
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Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága tagjainak megválasztására vonatkozó 
határozati javaslatot, melyet a bizottság 2 nem, 4 tartózkodás mellett nem támogatott. 
6.  Javaslat alapítványnak történő forrás átadásra 
 Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 
Meló Ferenc: 
Megkérdezi a hivatal munkatársait kíván-e valaki szóbeli kiegészítést tenni. Nem volt. 
 
Meló Ferenc: 
Megkérdezi a bizottság tagjait van-e észrevétel, javaslat, kiegészítés a napirendi ponthoz. Nem volt. 
Szavazásra bocsátja a Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány támogatására vonatkozó 
határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen egyhangú szavazattal támogatott. 
Szavazásra bocsátja a Polgári Szécsényért Alapítvány támogatására vonatkozó határozati javaslatot, 
melyet a bizottság 6 igen egyhangú szavazattal támogatott. 
 
7. Javaslat a Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont és Nógrád 

Megye Önkormányzata által létrehozott gazdasági társaság alapításával összefüggő 
intézkedésekre 

 Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 
Meló Ferenc: 
Megkérdezi a hivatal munkatársait kíván-e valaki szóbeli kiegészítést tenni. Nem volt. 
 
Meló Ferenc: 
Megkérdezi a bizottság tagjait van-e észrevétel, javaslat, kiegészítés a napirendi ponthoz. Nem volt. 
Szavazásra bocsátja Javaslat a Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont és 
Nógrád Megye Önkormányzata által létrehozott gazdasági társaság alapításával összefüggő 
intézkedésekre vonatkozó határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen egyhangú szavazattal 
támogatott. 
 
8. Egyebek  
 
Meló Ferenc: 
Megkérdezi van-e észrevétel, javaslat. Átadja a szó Bácskai Katalinnak. 
 
Bácskai Katalin:  
A közgyűlést megelőzően tartani kell bizottsági ülést a most nem tárgyalt napirendi pontokról, az  
ülnökválasztásról, a költségvetés módosításáról és a Kft. felügyelő bizottság tagjainak a 
megválasztásáról. 
 
dr. Egyed Ferdinánd: 
Szeretné kérni, hogy mivel más programok miatt időhöz kötött, a bizottsági ülést időben kezdjék el. 
 
Meló Ferenc: 
Megköszöni a bizottság munkáját, az ülést bezárja. 
 
      K. m. f.  
 
 
 

Dudás Vilmos 
bizottsági tag 

Meló Ferenc 
a bizottság elnöke 



6 

 

 
 
 
 

 
 

  
 


