
 Ikt.sz.: 24-5/2015.  
Jegyzőkönyv 

 
 

Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2015. 
március 3-án, a Megyeháza I. emeleti Hadady-Hargitay termében tartott soron kívüli ülésén.  
 

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

 dr. Molnár Kinga, a hivatal munkatársa  
 Bácskai Katalin, a hivatal munkatársa 

dr. László Tünde, a hivatal munkatársa 
dr. Szabó József, megyei jegyző 
Mocsányi Eszter, jegyzőkönyvvezető 

 

Meló Ferenc: 
Köszönti a megjelenteket. Külön köszönti dr. Szabó József megyei jegyző urat, sok sikert, jó 
együttműködést kíván munkájukhoz. Az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a megválasztott 7 
bizottsági tagból 6 fő van jelen, az ülés határozatképes. 
Jegyzőkönyv aláírónak javasolja Dudás Vilmos bizottsági tagot, akit a bizottság – határozathozatal 
nélkül – 6 igen szavazattal elfogadott. Közben megérkezett dr. Egyed Ferdinánd képviselő úr is. 
Indítványozza, hogy a bizottság a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg. A szavazást 
követően megállapítja, hogy a bizottság a napirendet 6 igen egyhangú szavazattal elfogadta.  
 
Napirend: 
1.  Vagyonnyilatkozatok nyilvántartásba vétele 
  Előterjesztő: Meló Ferenc, a bizottság elnöke 
  (szóbeli előterjesztés) 

 
2. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosítására (VII. számú 

módosítás) szóló önkormányzati rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 

 
3.   Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2014-2019. évi ciklusra vonatkozó gazdasági    
       programjára 

 Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 

4. Javaslat a 2014. évi összefoglaló éves ellenőrzési jelentés elfogadására 
Előterjesztő: dr. Szabó József, megyei jegyző 

 
5. Javaslat a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság tagjának megválasztására 

Előterjesztő: Barna János, a bizottság elnöke 
 
6.  Javaslat Nógrád Megye Integrált Területi Programjához kapcsolódóan (2014-2020) a Területi 

Kiválasztási Kritérium Rendszer meghatározására 
 Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 
7. Javaslat alapítványnak történő forrás átadásra, a 21/2014. (III. 27.) Kgy. határozat hatályon kívül 

helyezésére 
Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 

 
8. Tájékoztató a ’Területi emberi erőforrás fejlesztési komplex programok támogatása” című 
 TÁMOP-6.1.5/14 kódszámú pályázatban való részvételről 
 Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 
9.     Egyebek 
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1. Vagyonnyilatkozatok nyilvántartásba vétele 
Előterjesztő: Meló Ferenc, a bizottság elnöke 
 

Meló Ferenc: 
A bizottság megállapítja, hogy 15 képviselő nyújtotta be vagyonnyilatkozatát. A vagyonnyilatkozatok, 
megvizsgálása után megállapítja, hogy a bizottság mind a 15 képviselői és 26 hozzátartozói 
vagyonnyilatkozatot rendben találta és elfogadta.  
Szavazásra bocsátja a Vagyonnyilatkozat nyilvántartásba vételére vonatkozó határozati javaslatot, 
melyet a bizottság 7 igen egyhangú szavazattal támogatott és a következő határozatot hozta: 
 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 

 
4/2015. (III.3.) PÜB. Tárgy: Vagyonnyilatkozatok nyilvántartásba 

vétele 
 

  
 

HATÁROZATA 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága (továbbiakban: 
bizottság) – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 39.§ (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 26 db hozzátartozói vagyonnyilatkozatot 
csatoltak. 
 

2. A bizottság felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a vagyonnyilatkozatok biztonságos tárolásáról 
és a vonatkozó rendelkezések szerint a nyilvánosság biztosításáról. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: dr. Szabó József, megyei jegyző 

 
Salgótarján, 2015. március 3. 

Meló Ferenc  
a bizottság elnöke s.k. 

 
2. Javaslat a Nógrád Megye Önkormányzata 2014. költségvetésének módosítására (VII. számú 

módosítás) szóló önkormányzati rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 

Meló Ferenc: 
Megkérdezi a hivatal munkatársait kíván-e valaki szóbeli kiegészítés tenni. Átadja a szó Bácskai 
Katalinnak. 
 
Bácskai Katalin: 
Két tételt szeretne megemlíteni, az egyik a megyei tartalékból kapott támogatás, ami december utolsó 
napjaiban érkezett meg, a másik ami szintén december utolsó napjaiban érkezett a 2015. évi állami 
támogatás előlegét. Ezzel a két jelentős összeggel emelkedik a költségvetés és erre fókuszál a 2014. 
évi költségvetés módosítása. 
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Meló Ferenc: 
Megkérdezi a bizottság tagjait van-e észrevétel, javaslat, kiegészítés a napirendi ponthoz. Nem volt.  
Szavazásra bocsátja a Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosításáról (VII. 
számú módosítás) szóló önkormányzati rendelet-tervezetet, melyet a bizottság 5 igen szavazattal, 2 
tartózkodással a bizottság támogatott. 
 
3. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2014-2019. évi ciklusra vonatkozó gazdasági    
    programjára 

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 
Meló Ferenc: 
Megkérdezi a hivatal munkatársait kíván-e valaki szóbeli kiegészítést tenni.  Átadja a szót dr. Szabó 
Józsefnek. 
 
dr. Szabó József: 
A gazdasági program elfogadásával a közgyűlés egy törvényi kötelezettségének tesz eleget, melyben 
szerepel, hogy az alakuló ülés után 6 hónapon belül el kell fogadni az önkormányzat gazdasági 
programját. Az előterjesztett anyag megfelelő iránymutatást ad, bemutatva részletesen a megye 
lehetőségeit, kitörési pontjait. Javasolja az előterjesztés elfogadását. 
 
Meló Ferenc: 
Megkérdezi a bizottság tagjait van-e észrevétel, javaslat, kiegészítés a napirendi ponthoz. Átadja a 
szót dr. Egyed Ferdinánd képviselőtársának. 
 
dr. Egyed Ferdinánd: 
Széleskörű alapos előterjesztésről van szó, ami megpróbál kitörési pontokat vázolni Nógrád megye 
számára, ami elég nehéz lesz. Az ipartelepítéssel kapcsolatban elmondaná, hogyha próbálják utolérni a 
régiókat, akkor olyan ipartelepítésre, szolgáltatásfejlesztésre van szükség, ami komoly, jelentős 
hozzáadott értéket jelent. A másik dolog, ami a magyar kis- és középvállalkozások számára 
potenciális erő lehet, az a lakásállomány „leszigetelése”, tényleges rezsicsökkentés megvalósítása. 
Szlovákiában a kormány különböző európai fejlesztési forrásokból megvalósította a bérlakások 
leszigetelését a nyílászárók cseréjét, ami 30-40 %-os tényleges rezsi csökkenést jelent, ehhez 
kapcsolódóan pedig embereknek lehetne munkát biztosítani. Ilyet Nógrád megyében nem lát, pedig ez 
az európai uniós forrásokból húzó ágazat lehetne. A mai újságcikkben megjelent a vonatközlekedéssel 
kapcsolatban a nyugat-nógrádi vonatközlekedés fejlesztése szavakban megvan, gyakorlati változata 
nem lesz, a kelet-nógrádi az pedig olyan amilyen. Komoly iskoláztatási rendszer, és az emberek 
megfelelő egészségügyi és mentális állapota nélkül ezeket a terveket nem lehet megvalósítani. 
Közgyűlésen most lesz napirend a Kórházak együttműködése, a lakosság egészségügyi állapot 
felmérése. Az oktatási rendszerhez, mivel 2 éve megszűnt a főiskola Salgótarjánban, ugyan most 
próbálkoznak egy új felsőoktatási intézmény újraindításával, amire nagyon nagy szükség lenne rá. 
 
Borenszki Ervin: 
A korábbi ciklusokban a gazdasági program igen nagy terjedelmű volt, mivel intézményfenntartó 
szerepben volt a megyei önkormányzat. A 2012-ben elfogadott módosított gazdasági program már a 
testált feladatokra vonatkozott és kevésbé számon kérhető konkrétsággal fogalmazódott meg. Ezt az 
anyagot ebből a szempontból vizsgálta, egyrészt teherbíró képességüket, a költségvetés súlyának 
megfelelő vállalásokat tartalmazza-e az előterjesztés. Ilyen program-e ez 2019-ig bezárólag 
foglalkozik-e konkrét megvalósítandó célokkal. Azt gondolja, túlságosan sokat merít és nem kellően 
konkrét. Sok helyen leíró jellegű, amit el lehetne hagyni, és konkrétabban kellene megfogalmazni és 
foglalkozni azzal, amit az integrált területi programból, a területfejlesztési megyei programból  
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kivesznek, hogy ezt konkrétan a megyei önkormányzat vállalja föl, viszi végig elejétől végéig. 
Korábban volt már egyetemekkel olyan konkrét projekt terv, amit szívesebben látna egy megyei 
gazdasági programban, és elhatárolódna a nagy általános programtól, amit sokan itt a megyéből 
fognak pályázni, megvalósítani, civilszervezetek, önkormányzatok, gazdasági társaságok. A testület 
majd ha lezárja ezt a ciklust tudna véleményt alkotni, hogy mi valósult meg és mi húzódik át a 
következő ciklusra. Ez a program ne felejtsék 2019-ig tart, úgy gondolja ezen még alakítani kellene.  
Az általános elemeket ki kellene venni és konkrétan meg kellene határozni, hogy a megyei 
önkormányzat másokkal együttműködve esetleg, mi az amit meg tud valósítani. Javaslata lenne, hogy 
most vegyék le napirendről és a következő ülésre bizonyos változtatásokkal hozzák vissza. 
 
Cseresznyés István: 
Hasonlóan képviselőtársához konkrétumokat hiányol a gazdasági programból. Minden statisztikából 
az derül ki, hogy Nógrád megye mindenhol az utolsó helyen szerepel. Konkrétan kellene foglalkozni 
az ipar kitörésével valamint a mezőgazdasággal. Nagy szívfájdalma, hogy nem látni, hogy Nógrád 
Megye haladna előre. Támogatja képviselőtársa javaslatát lehet, hogy ezt az anyagot még át kellene 
dolgozni. 
 
Bácskai Katalin: 
Nagyon nehéz ilyen hosszú távú gazdasági programot összeállítani. Az előkészítés során is 
kiindulópont volt az elmúlt évekbeli megyét érintő elemzések, területfejlesztési anyagok, 
helyzetértékelés, koncepció, integrált területi program. Az anyagba ezekből merítettek, hogy összhang 
legyen a korábban megfogalmazottakkal, az elemzések összetetten, sokrétűen bemutatásra kerültek. 
így lett egy helyzetértékelő komplex anyag. Az ott megfogalmazottak kerültek az anyagba és az egyéb 
sajátosságokkal, kapcsolatokkal kiegészítve. Például a Semmelweis Egyetemmel is folyamatos a 
kapcsolattartás, egyeztetés a projektekről, vagy említhetné a Tudományos Akadémiát is, akivel szintén 
folyamatos az egyeztetés. A 2014-20-as uniós költségvetési időszak fejlesztése a különféle forrás 
leosztások mikéntje most van alakulóban, maga a költségvetési kiadás és bevétel a felesleges 
pénzmozgást elkerülve, a költségvetésükön nem is fog keresztül menni, mint támogatást eldöntő, 
monitoring tevékenységben résztvevők, döntés előkészítők szerepkörét fogja betölteni ez a testület. A 
pénzmozgás tehát nem az önkormányzat számláján fog keresztül menni. Ez véleménye szerint helyes 
is így. 
 
dr. Egyed Ferdinánd: 
Megyei közgyűlési szinten kapcsolatot kellene keresni például a Kínai tartománnyal, Finnországgal, 
Hollandiával, Belgiummal, ahonnan esetleg lehetne profitálni. Egy ottani sikeres modellt átültetni ide. 
 
Meló Ferenc: 
Értékes gondolatokat vetettek föl képviselőtársai, tényeket hallottak. Nem feltétlenül kellene most 
elvetni ennek a megtárgyalását. Úgy véli ez egy nagyon jó anyag, a hosszú távú koncepcióknak nem 
az a lényege, hogy részletesen ki legyen dolgozva. A készítőket és a felelősöket majd akkor lehet 
számon kérni, amikor az adott lehetőségeket nem használják ki a koncepció eredményes 
végrehajtásánál. Az uniós források ennek a koncepciónak az eredményét nagyban befolyásolják. A 
gazdaság fejlődik, de nem képes még arra a termelékenységre, hogy ezeket biztosítani tudja, ami itt 
meg van jelölve. Ez egy koncepció 2014-től 2019-ig, aminek sok szereplője lesz, ha eredményesen 
koordinálják, ebből Nógrád megye sokat fog profitálni. 
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Borenszky Ervin: 
Amit elmondott, azt próbálta vázolni, hogy a gazdasági programuk nem települési önkormányzatok 
programjai, hanem a Nógrád Megyei Önkormányzat programja, aminek van egy szerepe, és amiből ki 
kellene derülni, hogy konkrétan mit szeretnének megcsinálni. Vannak erre utaló jelek,  de nekik 
kellene megmondani, hogy mi az az út amin elindulnak és mint megyei önkormányzat ehhez mit 
tesznek hozzá. Legyen több konkrétság az anyagban, idő még van rá, hogy összeálljon. 
 
Meló Ferenc 
Borenszky Ervin képviselőtársa javaslatára, amit nem támogat, kéri aki egyetért azzal, hogy ne vegyék 
le napirendről, szavazzon, megállapítja, hogy a bizottság 2 igen, 4 nem, 1 tartózkodással elfogadták, 
így nem kerül le a napirendről. 
Szavazásra bocsátja a Nógrád Megye Önkormányzata 2014-2019. évi ciklusra vonatkozó gazdasági 
programjára vonatkozó határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen, 2 nem, l tartózkodással  
támogatta. 

 
4. Javaslat 2014. évi összefoglaló éves ellenőrzési jelentés elfogadására 
 Előterjesztő: dr Szabó József, megyei jegyző 

 
Meló Ferenc: 
Megkérdezi a hivatal munkatársait, hogy kíván-e valaki szóbeli kiegészítést tenni. Nem. Megkérdezi 
képviselő társait van-e észrevétel javaslat. Nem volt.  
Szavazásra bocsátja a 2014. évi összefoglaló éves ellenőrzései jelentés elfogadására vonatkozó 
határozati javaslatot, melyet a bizottság 7  igen egyhangú szavazattal támogatta. 

 
5. Javaslat a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság tagjának megválasztására 

 Előterjesztő: Barna János, a bizottság elnöke 
 

Meló Ferenc: 
Megkérdezi a hivatal munkatársait kíván-e valaki szóbeli kiegészítést tenni. Megkérdezi a bizottság 
tagjait van-e észrevétel, javaslat, kiegészítés a napirendi ponthoz. Nem volt. 
Szavazásra bocsátja a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság tagjának megválasztására vonatkozó 
határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen egyhangú szavazattal támogatta. 
 
6. Javaslat Nógrád Megye Integrált Területi Programjához kapcsolódóan (2014-2020) a Területi 

Kiválasztási Kritérium Rendszer meghatározására 
 Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 
Meló Ferenc: 
Az ülés előtt kiosztott táblázatokra vonatkozóan megkéri Sándor Ildikót ismertesse az abban 
foglaltakat.  
 
Sándor Ildikó 
Ismerteti a kiosztott táblázatban foglaltakat, azok magyarázatait, azokhoz kapcsolódó módosításokat, 
javaslatokat. A területfejlesztési bizottság már hozott döntést a területi kiválasztási kritérium 
rendszerrel kapcsolatban ahol megjelölt 3 szempontot, amelyeket szeretne érvényesíteni Nógrád 
Megye részéről a projektek értékelésénél. 
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Meló Ferenc: 
Megkérdezi a bizottság tagjait van-e észrevétel, javaslat, kiegészítés a napirendi ponthoz. Nem volt. 
Szavazásra bocsátja a Nógrád Megye Integrált Területi Programjához kapcsolódóan (2014-2020)  
 I. Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer meghatározására, II. az első körös intézkedési szintű 
forrásallokáció és indikátorvállalás elfogadására, III. a szükséges további intézkedésekre. A határozati 
javaslat mellékletében szereplő kritériumok külön kerülnek megszavazásra.  
Szavazásra bocsátja a Támogatja-e az „Illeszkedés a megyei területfejlesztési programhoz és a 
vonatkozó indikátoraihoz” megnevezésű kritérium alkalmazását, melyet, a bizottság 7 igen egyhangú 
szavazattal támogatta. 
Szavazásra bocsátja a Támogatja-e a „Hozzájárulás a pénzügyi egyensúly fenntartásához” elnevezésű 
kritérium alkalmazását, nem szavazatot támogatja, melyet a bizottság 7 nem egyhangú szavazattal 
nem támogatta. 
Szavazásra bocsátja a Támogatja-e a ”Hozzájárulás belső területi kiegyenlítődéshez” megnevezésű 
kritérium alkalmazását, nem szavazatot támogatja, melyet a bizottság 7 nem egyhangú szavazattal 
nem támogatta. 
Szavazásra bocsátja a Támogatja-e a „Hozzájárulás belső társadalmi kiegyenlítődéshez” megnevezésű 
kritérium alkalmazását, nem szavazatot támogatja, melyet a bizottság 7 nem egyhangú szavazattal 
nem támogatta. 
Szavazásra bocsátja a Támogatja-e a „Hozzájárulás a gazdasági növekedéshez” megnevezésű 
kritérium alkalmazását, igen szavazatot támogatja, melyet a bizottság 7 igen egyhangú szavazattal 
támogatta. 
Szavazásra bocsátja a Támogatja- e a „Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez” megnevezésű kritérium 
alkalmazását, igen szavazatot támogatja, melyet  a bizottság 7 igen egyhangú szavazattal támogatta. 
Szavazásra bocsátja a Támogatja e a „Hozzájárulás a külső természeti határokkal szembeni ellenálló 
képesség erősítéséhez” megnevezésű kritérium alkalmazását, nem szavazatot támogatja, melyet a 
bizottság 7 nem egyhangú szavazattal nem támogatta. 
Szavazásra bocsátja a Támogatja-e az „Egyéb, …” megnevezésű kritérium alkalmazását, nem 
szavazatot támogatja, melyet a bizottság 7 nem egyhangú szavazattal nem támogatta.  
Szavazásra bocsátja a Nógrád Megyei Integrált Területi Programjához kapcsolódóan (2014-2020) a 
Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer meghatározására vonatkozó határozati javaslatot, igen 
szavazatot támogatja, melyet a bizottság 7 igen egyhangú szavazattal támogatta. 
 
dr. Molnár Kinga: 
Ismerteti a határozati javaslatot. 
 
Meló Ferenc: 
Szavazásra bocsátja II. a Nógrád Megye Integrált Területi Programjához kapcsolódóan (2014-2020) 
az első körös intézkedési szintű forrásallokáció és indikátorvállalás elfogadására vonatkozó határozati 
javaslatot, igen szavazatot támogatja, melyet a bizottság 7 igen egyhangú szavazattal támogatta. 
Szavazásra bocsátja III. a Nógrád Megye Integrált Területi Programjához kapcsolódóan (2014-2020) 
szükséges további intézkedésekre vonatkozó határozati javaslatot, igen szavazatot támogatja, melyet a 
bizottság 7 igen egyhangú szavazattal támogatta. 
 
7. Javaslat alapítványnak történő forrás átadásra, a 21/2014. (III.27.) Kgy. határozat  hatályon 

kívül helyezésére 
 Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
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Meló Ferenc: 
Megkérdezi a hivatal munkatársait, hogy az előterjesztő nevében kíván-e valaki szóbeli kiegészítést 
tenni. Nem volt. Megkérdezi a bizottság tagjait van-e észrevétel, javaslat, kiegészítés a napirendi 
ponthoz. Nem volt. 
Szavazásra bocsátja a „Követ kőre” Főplébánia Egyházközségért Alapítvány támogatására vonatkozó 
határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen egyhangú szavazattal támogatta. 
Szavazásra bocsátja a Palóc Mentőalapítvány támogatására vonatkozó határozati javaslatot, melyet a 
bizottság 7 igen egyhangú szavazattal támogatta. 
Szavazásra bocsátja a 21/2014. (III.27.) Kgy. határozat hatályon kívül helyezésére vonatkozó 
határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen egyhangú szavazattal támogatta. 
 
 
8. Tájékoztató a „Területi emberi erőforrás fejlesztési komplex programok támogatása” című 

TÁMOP-6.1.5/14 kódszámú pályázatban való részvételről 
 Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 
Meló Ferenc: 
Megkérdezi a hivatal munkatársait, hogy az előterjesztő nevében kíván-e valaki szóbeli kiegészítést 
tenni. Nem volt. Megkérdezi a bizottság tagjait van-e észrevétel, javaslat, kiegészítés a napirendi 
ponthoz. Nem volt. 
Szavazásra bocsátja a Területi emberi erőforrás fejlesztési komplex programok támogatása” című, 
TÁMOP-6.1.5/14 kódszámú pályázatban való részvétel érdekében megtett intézkedésekre vonatkozó 
határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen egyhangú szavazattal támogatta. 
 
 
9.   Egyebek  
 
Meló Ferenc 
Megkérdezi van-e további észrevétel, javaslat. Átadja a szót Bácskai Katalinnak. 
 
Bácskai Katalin: 
Két információt szeretne megosztani a testülettel. Kijelölte az ÁROP pályázatot ellenőrzésre az 
európai támogatásokat auditáló főigazgatóság, információjuk szerint április 7-én, 8-án jönnek 
helyszíni ellenőrzésre. A képviselői laptopok ebből a keretből lettek megvásárolva, és jelezték, hogy 
szemrevételeznék az eszközöket, hogy meg vannak-e. Keresni fogják a képviselőket a kollégák, 
amikor el hoznák erre az időre a laptopokat. Az önkormányzat részvételével működő gazdasági 
társaság a miskolci székhelyű NORRIA is érintett a Buda-Cash Bróker cég körül kialakult helyzetben. 
A banknál vezetett számlán beragadt bankszámlapénzük 6 millió forint és egy lekötött betét, amely 
egy pályázathoz kapcsolódik 15 millió forint. Az ügyvezető megkereste a tulajdonosokat, hogy 
rendkívüli taggyűlést hívjon össze, mivel tagi kölcsön nélkül ellehetetlenülnek. Tekintettel a 
költségvetési helyzetükre nem tudnak tagi kölcsönt folyósítani, ezt már előzetesen jelezték a pénteken 
érkezett megkeresésre. De ezek az információk megtalálhatóak az elnöki jelentésben is. 
 
Borenszky Ervin: 
A laptop bekéréssel kapcsolatban szeretné kérni, hogy előző nap jelezzék telefonon, hogy mikor 
mennének. 
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Meló Ferenc: 
Több hozzászólás, észrevétel nem volt. Megköszöni a bizottság munkáját, az ülést bezárja. 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 

 
 

Dudás Vilmos 
bizottsági tag 

Meló Ferenc 
a bizottság elnöke 

 


