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                                        Noszvaj Községi Önkormányzat 
   3325 Noszvaj, Kossuth u. 1. 

                        Telefon: 463-055, 563-035,463-081 
Email: hivatal@noszvaj.hu 

Jegyzőkönyv 

Készült: Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. augusztus 28-án 7.15 
órakor megtartott nyílt rendkívüli ülésén a Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal 
Noszvaji Kirendeltségének Tanácskozó termében. 
 
Jelen vannak a képviselők részéről: Szabó Péter polgármester, Hegedűsné Majnár Márta 
alpolgármester, Szalókiné Sike Krisztina, Márkus György, Csufor Sándor, Dr. Koncz Andor 
(5 fő önkormányzati képviselő + polgármester) 

Távolmaradását bejelentette:  

Tanácskozási joggal megjelent: dr. Nagy Károlyné aljegyző  
 

A jegyzőkönyv vezetése a 98 oldaltól az 102 oldalig folyamatos számozással történik. 

Szabó Péter polgármester: 
Köszöntöm a testület tagjait, az aljegyzőt, a jegyzőkönyvvezetőt. Megállapítom, hogy 5 
képviselő jelen van, így határozatképesek vagyunk. Szeretnélek tájékoztatni Titeket, hogy az 
ülésről jegyzőkönyv készül. Javaslatot teszek arra, hogy a jegyzőkönyvet Nagy Dénesné 
vezesse.  

Kérem a képviselőket a javaslat elfogadására. 

A képviselő-testület a javaslatot a jegyzőkönyvvezető személyére egyhangúlag elfogadta.  

Szabó Péter polgármester: 
A napirendi pontokat megkaptátok, javaslom, hogy ezen haladjunk végig. A 6. napirendi pont 
nem kerül tárgyalásra, mivel a megadott határidőig egy árajánlat sem érkezett be. 
Amennyiben a napirendi pontokhoz javaslatotok van, akkor kérem tegyétek meg, ha nincs, 
akkor kérem fogadjuk el.  
 
A képviselők részéről a napirendi pontokhoz egyéb javaslat nem hangzott el, azzal 

egyetértettek, ezért az alábbi napirendek kerülnek megtárgyalásra.  
 
Napirendi pontok:  
1./ Szociális tűzifa támogatásra pályázat benyújtása 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 
2./ Barta Gyuláné HÉSZ módosítási kérelme 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 
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3./ Piacon lévő termékbolt bérleti szerződés jóváhagyása 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 
4./ NIFE kérelme támogatásra 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 
5./ Óvodatitkári álláshely megszüntetése 
Előterjesztő: Szalókiné Sike Krisztina Óvodavezető 
 

1/ Szociális tűzifa támogatásra pályázat benyújtása 
    Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 

 
Szabó Péter polgármester: 
A belügyminiszter idén is pályázatot hirdetett a helyi önkormányzatok számára a szociális 
célú tüzelőanyag vásárlásához. Az önrész 1000 Ft/ erdei m3+ áfa. Az igényelhető mennyiség 
maximum 130 m3 a településünkön. A benyújtás határideje: 2019. 08. 31. 
El kell gondolkodni rajta, hogy milyen mennyiséget igényeljünk, mert minden évben sok 
problémát okoz a fa kiosztása. Igazából a lakosságból 10 fő az, aki igazán rászoruló. 
Sok a negatív kritika ezen a téren. nem megfelelő a fa, nem jókor viszik ki, stb. 
A támogatás feltételeit rendeletben kell szabályozni, a jövedelem határok már elég magasan 
vannak megállapítva, figyelembe véve a nyugdíjak jelenlegi összegét is. 
 
Hegedűsné Majnár Márta alpolgármester: 
Akik eddig kaptak és most nem fognak kapni ide jönnek reklamálni. 
 
Szalókiné Sike Krisztina képviselő: 
Valóban sok fejtörést okoz minden évben a bizottság számára a fák kiosztása. Úgy hallotta, 
hogy a polgármester azt Erdőbirtokossági ülésen fakitermelés ügyében felajánlást kapott. 
A rendelet ahhoz van igazítva, hogy elég magasak a nyugdíjösszegek. 
 
Szabó Péter polgármester: 
Az önkormányzatnak 17 Ha nagyságú területű osztatlan közös tulajdonú erdőterülete van, 
ebből lesz lehetőség fakitermelésre, és a szükség esetén adni olyan személyeknek, akik nehéz 
helyzetbe kerültek. 
 
Márkus György képviselő: 
A legjobban rászorulók részére ki kell vinni a többi vigye el maga a számára megítélt fát. 
 
 
A Képviselő-testület tagjai egyhangú 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták.  

 
 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 52/2020. (VIII.28.) határozata: 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a belügyminiszter által meghirdetett, a 
Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet 
I.8. pont szerinti A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz 
kapcsolódó támogatására jogcím szerinti pályázat kapcsán támogatási kérelem benyújtását 
határozta el, 40 m3 tűzifa mennyiségben. 
Az önkormányzat a költségvetésében a szükséges önerőt biztosítja, mely 1000 Ft/ erdei m3 + 
Áfa és a szállítási költség. 
Az önkormányzat a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér. 
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Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 
támogatási kérelem benyújtásáról gondoskodjon.  
 

       Felelős: Szabó Péter polgármester 
       Határidő: azonnal 

 
 

2/ Barta Gyuláné HÉSZ módosítási kérelme 
     Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 

 
Szabó Péter polgármester: 
Az elmúlt időszakban döntött a képviselő-testület a HÉSZ módosításáról.  
Időközben felmerült még egy eset, melyet még beletennénk a módosítási igények közé. Ezzel 
zárnánk a kérelmek befogadását.  
A Széchenyi utca Kölcsey utca felőli végén, a felső oldalon kialakult egy 318 m2-es terület, 
mely Erdei Sára Dorottya tulajdonába került az önkormányzattól. Az ingatlant az ½ részben 
ugyanazon tulajdonos területéből bővítenénk, illetve az út szélesítést áthelyeznénk.  
Ehhez csatlakozik Barta Gyuláné kérelme, aki a kialakult út túloldalán lévő, a Széchenyi 
úthoz közvetlenül csatlakozó, 807 hrsz-ú ingatlanát szeretné megosztani és lakóövezetbe 
sorolni.  
 

A Képviselő-testület tagjai a tájékoztatást tudomásul vették, és egyhangú 6 igen szavazattal az 

alábbi határozatot hozták.  

 

Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 53/2020.(VIII.28.) határozata:  
Noszvaj Községi Önkormányzat úgy döntött, hogy helyi építési szabályzatát módosítja, 
megvizsgálta a beadott kérelmet és az alábbiak szerint támogatja azt, amennyiben a hatályos 
szakmai jogszabályok és a véleményező hatóságok, szervek ezt lehetővé teszik: 

1. A 807 hrsz-ú ingatlan MK besorolásból Lke besorolásba kerül. 
 

      Felelős: Szabó Péter polgármester 
      Határidő: folyamatos 

 
 

3./ Piacon lévő termékbolt bérleti szerződés jóváhagyása 
     Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 

 
Szabó Péter polgármester: 
A pályázati összegből felújított a piac épületnél az önkormányzat kötelezettséget vállalt a 
gazdaságos működés feltételeinek megteremtésére. 
Így felmerült, hogy egy állandó bérlővel hatékonyabban tudna működni a dolog, így az 
önkormányzatnak kevesebbet kellene hozzá tennie. 
A bérlet lehetőségéről a lakosság hirdetmény útján lett tájékoztatva. Egy pályázó jelentkezett 
az épület bérletére, akivel a szerződés megkötésre került.  
 
A Képviselő-testület tagjai a tájékoztatást tudomásul vették, és egyhangú 6 igen szavazattal az 

alábbi határozatot hozták.  
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Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 54 /2020. (VIII. 28.) határozata: 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Noszvaj, 14 hrsz. 
alatt felvett, természetben Noszvaj, Kossuth Lajos út 66. szám alatti ingatlanon lévő „kivett 
lakóház, udvar” megnevezésű ingatlanon található épületben lévő két bútorozatlan helyiség, 
(17,31 m2 zárt árusító+4,54 m2 iroda/tároló helyiségeit), a közös használatú kiszolgáló 
helyiségek (belső közlekedő, vizesblokkok, tornác és az udvartér) 2020. augusztus 1-től, 
határozott, 1 éves időtartamra kötött bérleti szerződését Péter Krisztina ev. (1174 Budapest, 
Rákosmezei repülők útja 4/D) bérlővel az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja.   
                                                                   Határidő: azonnal 
                                                                   Felelős: Szabó Péter polgármester 
 
 

4./ NIFE kérelme támogatásra 
     Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 

 
Szabó Péter polgármester: 
A Noszvaj Idegenforgalmáért Egyesület a Szilvanap megrendezéséhez szeretne támogatást 
kérni, a fellépők, szolgáltatók díjára, kézműves foglalkozás anyagköltségére.  
Javaslom a kiküldött pályázati adatlap alapján a kérelem elbírálását. 
 
A Képviselő-testület tagjai a tájékoztatást tudomásul vették, és egyhangú 6 igen szavazattal az 

alábbi határozatot hozták.  

 
 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 55 /2020. (VIII. 28.) határozata: 
 
Noszvaj Községi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a civilszervezetek 
támogatási kérelmét, és úgy döntött, hogy az alábbiak szerint támogatja a szervezeteket 2020. 
II. félévére vonatkozóan:  
Noszvaj Idegenforgalmáért Egyesület 
  dologi kiadások    250.000 Ft 
  (fellépők, szolgáltatók díja, kézműves foglalkozás anyagköltsége) 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával. 
                                                                                   

 Felelős: Szabó Péter polgármester 
     dr. Nagy Károlyné aljegyző 

                                                                                   Határidő: azonnal 
 
 

5./ Óvodatitkári álláshely megszüntetése 
     Előterjesztő: Szalókiné Sike Krisztina Óvodavezető 

 
Szalókiné Sike Krisztina képviselő, óvodavezető: 
 
A pedagógiai asszisztensként dolgozó kolléganő elvégezte az iskolát, megszerezte az 
óvodapedagógusi végzettséget, így ettől az évtől óvónőként fog dolgozni. A létszám lehetővé 
teszi a foglalkoztatását. Mivel az óvodatitkári álláshelyhez 100 fő szükséges, ami nem biztos, 
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hogy mindig meglesz, és figyelembe véve azt, hogy óvodabővítés zajlik és az fontosabb, így 
javaslom, hogy azt az állás helyet szüntessük meg. 
A képviselő-testületnek határozatban kell megszüntetnie az eddigi állás helyet. 
A Képviselő-testület tagjai a tájékoztatást tudomásul vették, és egyhangú 6 igen szavazattal az 

alábbi határozatot hozták.  

 
 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 56 /2020. (VIII. 28.) határozata: 
 
Noszvaj Községi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Noszvaji Cseperedő 
Óvoda létszámkeretére vonatkozó előterjesztést. 
A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Noszvaji Cseperedő Óvoda létszámkeretét 2020. 
szeptember 1. napjától 1 félállású óvodatitkári és 1 félállású pedagógiai asszisztens státuszt 
megszüntet. 
A Képviselő-testület megbízza az óvodavezetőt, hogy a létszámcsökkentéssel kapcsolatos 
feladatokat lássa el. 
 
                                                                  Határidő: azonnal 
                                                                  Felelős: Szalókiné Sike Krisztina óvodavezető 
 
 
 
 
Az ülésen egyéb napirendi pont nem merült fel, így a polgármester úr megköszönte a 
részvételt, és az ülést 08.30 órakor bezárta. 
 
 

             kmf. 
 
 
 
 
   Szabó Péter dr. Márton Erik György 
   polgármester jegyző megbízásából 
 
 
 
 

           dr. Nagy Károlyné 
  aljegyző 
 
 
 
 
 Dr. Koncz Andor Nagy Dénesné 
 jkv. hitelesítő jegyzőkönyvvezető 
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