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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. június 24-én 16.00 
órakor megtartott nyílt ülésén a Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal Noszvaji 
Kirendeltségének Tanácskozó termében. 
 
Jelen vannak a képviselők részéről: Szabó Péter polgármester, Hegedűsné Majnár Márta 
alpolgármester, Dr. Koncz Andor, Szalókiné Sike Krisztina, Csufor Sándor, Márkus György, 
Szabados Tamás (6 fő önkormányzati képviselő + polgármester) 

Távolmaradását bejelentette:  

Tanácskozási joggal megjelent: dr. Márton Erik György jegyző 
                                                    dr. Nagy Károlyné aljegyző  
         Bognár-Daragó Irén gazdálkodásért felelős 

Kelemen Péter KMB 

A jegyzőkönyv vezetése a 67 oldaltól a 77 oldalig folyamatos számozással történik. 

Szabó Péter polgármester: 
Köszönti Kelemen Péter körzeti megbízottat, adjon tájékoztatást napirend előtt a képviselő-
testületnek, különös tekintettel a veszélyhelyzetre. 
 
Kelemen Péter KMB: 
Köszöni a szót. Köszönti a képviselő-testület tagjait. A település szerencsés helyzetben volt, 
mivel a veszélyhelyzet első két hónapjában nem volt karanténba helyezett személy a 
településen, így más településeken segített be. Amikor megjelentek itt is a házikaranténba 
kényszerült emberek, megfigyelte őket, de nem volt teendője, mert mindenki fegyelmezett 
volt, és nem szegte meg senki a szabályokat. A jogszabály változást követően már nem az ő 
feladatuk az ellenőrzés. A munkahelyek megszűnése miatt sem volt bűncselekmény a 
településen. Az utóbbi időben gond az illegális szemét elhelyezése, pl a Zsinór út végén. A 
rendőri intézkedések száma az előző évben alacsonyan alakult. A beszámolóhoz nincs 
kiegészítése.  
 
Szabó Péter polgármester: 
A kapitány úr kérte, hogy mellőzzük a rendőrségi beszámolóhoz a jelenlétüket, az írásos 
anyagot megküldték. A rendőrrel napi kapcsolatban voltak a veszélyhelyzet alatt, köszöni a 
munkáját. Az illegális szemételhelyezéseket figyelni fogják. Köszöni a tájékoztatást. 
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Kelemen Péter körzeti megbízott távozott. 

 
Szabó Péter polgármester: 
Az újonnan elinduló ülés alkalmából tisztelettel köszönti a testület tagjait, dr. Márton Erik 
György jegyzőt, az aljegyzőt, Bognár-Daragó Irént, a jegyzőkönyvvezetőt. Megállapítja, hogy 
6 képviselő jelen van, így határozatképesek vagyunk. Tájékoztatja a képviselőket, hogy az 
ülésről jegyzőkönyv készül. Javaslatot tesz arra, hogy a jegyzőkönyvet Nagy Dénesné 
vezesse.  

Kéri a képviselőket a javaslat elfogadására. 

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

Szabó Péter polgármester: 
A napirendi pontokat megkapták, javasolja, hogy ezen haladjunk végig. Amennyiben a 
napirendi pontokhoz javaslat van, akkor kéri tegyék meg, ha nincs, akkor kéri fogadják el.  
 
A képviselők részéről a napirendi pontokhoz egyéb javaslat nem hangzott el, azzal 

egyetértettek, ezért az alábbi napirendek kerülnek megtárgyalásra.  
 
Napirendi pontok:  
1./ Tájékoztató a veszélyhelyzet idején hozott döntésekről 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 
2./ 2019. évi költségvetés módosítása  
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 
3./ 2019. évi zárszámadási rendelet elfogadása   
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 
4./ 2020. évi költségvetés 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 
5./ Beszámoló A Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi munkájáról 
Előterjesztő: dr. Márton Erik György jegyző 
6./ Képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet elfogadása 
Előterjesztő: dr. Nagy Károlyné aljegyző 
7./ Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 
Előterjesztő: dr. Nagy Károlyné aljegyző 
8./ Beszámoló Noszvaj község közrend-közbiztonsági helyzetéről 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 
9./ Beszámoló a községben 2019. évben végzett gyermekvédelmi és családsegítő munkáról 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 
10./ Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 
11./ Magyar László közétkeztetéssel kapcsolatos kérelem 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 
12./ HÉSZ módosításra árajánlatok (zárt ülés) 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 
13./ Bucsi-Csomós Anikó kérelem (zárt ülés) 
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Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 
14/HÉSZ módosítási kérelem 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 
15/241/B hrsz-ú ingatlan értékesítése 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 
 

1/Tájékoztató a veszélyhelyzet idején hozott döntésekről 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 

 

Szabó Péter polgármester: 
Van-e valakinek kérdése, vagy információigénye. 
 
Dr. Koncz Andor képviselő: 
A 29/2020. számú, és a 30/2020. számú határozatokban szereplő telekértékesítés miről szól? 
 
Szabó Péter polgármester: 
A 2102 hrsz-ú terület Thummerer Vilmos birtokán volt. Kérte ennek a rendezését. Az 
erdőrészletet útként használná. A 0191/18 hrsz-ú terület a régi szeméttelep alatt lévő Báder 
László tulajdona melletti terület, ehhez kívánja csatolni a most megvásárolt legelőt. 
 
Dr. Koncz Andor képviselő: 
A Lövészklub támogatási szerződését miért kellett módosítani? 
 
Dr. Nagy Károlyné aljegyző: 
A korábbi Támogatási Szerződés szerint nem erre a célra adták a támogatást. 
 
Dr. Koncz Andor képviselő: 
Mi a lényege a piacfelügyelői státusznak? 
 
Szabó Péter polgármester 
A kiírt pályázatra 3 jelentkező volt, kettő noszvaji egy egri. A pályázatot egy GYES-ről 
visszatérő munkaügyi központ által támogatott személy nyerte meg, így egy évig ingyenesen 
lehet foglalkoztatni. Feladata lesz a piac üzemeltetése, a folyamatos szervezése napi 8 órában. 
 
Csufor Sándor képviselő: 
Korábban arról volt szó, hogy az iskolai létszámbővítéssel kapcsolatban az igazgató asszony 
tájékoztatja a testületet, ez nem történt meg, a létszám mégis meg lett emelve. 
 
Szabó Péter polgármester: 
Az igazgató asszonyt meghallgatták egyben az ügyben. 
 
Szalókiné Sike Krisztina képviselő: 
24 gyermek lett iskolaköteles szeptembertől, mert megváltozott az iskolaérettséget vizsgáló 
rendszer. A szülők több esetben kérvényezték a gyermekük óvodában tartását, és meg is 
kapták. 
A 2021-22 tanévben a mostani jelek szerint szintén 42 gyermek lesz ismét az iskolaköteles, de 
nem lehet tudni mi lesz a folytatása. A körülmények miatt enyhítettek a helyzeten, nem 
szakmai alapon történt az elbírálás. Óvodánál a köznevelési törvény négyzetméter nagyságot 
ír elő a gyermekek részére. A mai napon maximumon van a létszám. A noszvaji gyermekeket 
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köteles felvenni, és a maximális gyermeklétszám emelés mozgásteret ad neki. Az SNI-s 
gyermek több főnek számít. 
 
 
Szabó Péter polgármester: 
Az igazgató asszony elmondta nem céljuk a létszám dúsítása. A mostani állás szerint 27 
gyermek lesz szeptemberben az első osztályban. 
 
Csufor Sándor képviselő: 
Az öltözőből mindenki vissza lesz költöztetve? 
 
Szabó Péter polgármester: 
Az a cél, hogy szeptemberben át lehessen adni az óvoda most épülő új szárnyát. A tavasszal 
kialakult vészhelyzet 3 hónapos csúszást biztosít neki. 
 
Szalókiné Sike Krisztina képviselő: 
Beszélt a vállalkozóval, azt ígérte kész lesz. 
 
Szabó Péter polgármester 
Folyamatosan dolgoznak, a falazás folytatódik. 
 
Szalókiné Sike Krisztina képviselő: 
Ősztől nem szeretne a sportöltözőben lenni. A beruházás folyamán két terem összenyitása is 
szükséges, ez gondot jelenthet időlegesen. 
 
Szabados Tamás képviselő: 
A HÉSZ-ben szerepel, hogy a 018/1 hrsz-ú út megszüntetésre kerül. Hogyan fogják 
megközelíteni a pincetulajdonosok a pincéjük tetejét? 
 
Szabó Péter polgármester:  
Az 1505 hrsz-ú területet megvásárló jelezte, hogy megvenné még ezt a területet is. 
 
Szabados Tamás képviselő: 
A pincetulajdonosoknak oda kell jutniuk a pincetetőhöz, meg kell vizsgálni szolgalmi jog 
alapítás lehetőségét, lehet belőle gond is támfalépítésnél. 
 
Dr. Nagy Károlyné aljegyző: 
A vevő rendezett területet szeretne. 
 
Szabó Péter polgármester: 
Jelzik a vevőnek ezt a problémát. 
 
Dr. Márton Erik György jegyző: 
Közforgalom elől elzárt, vagy nem elzárt terület lesz ez az egyeztetés tárgya. 
 

A Képviselő-testület tagjai egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták.  

 

Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2020. (VI. 24.) 
önkormányzati határozata: 
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Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2020. március 11-től 
2020. június 18-ig tartó veszélyhelyzet ideje alatt hozott polgármesteri döntéseket és azokat 
jóváhagyja. 

Felelős: Szabó Péter 
Határidő: folyamatos 

2. 2019. évi költségvetés módosítása  
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 

 
Szabó Péter polgármester: 
A táblázatok kimentek a törvényi előírásnak megfelelően elkészítve.  
 
A képviselők részéről a rendelethez hozzászólás nem érkezett, így a polgármester szavazásra 
tette fel a rendelet elfogadását. 

Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 9/2020. (VII.08.) önkormányzati 
rendeletet az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről egyhangú 7 igen szavazattal 
elfogadta. (A 9/2020. (VII. 08.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi.) 
 

3./ 2019. évi zárszámadási rendelet elfogadása 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 

 
Szabó Péter polgármester: 
A törvényben előírt formában készült el a zárszámadási rendelet. 
 
A képviselők részéről a rendelethez hozzászólás nem érkezett, így a polgármester szavazásra 

tette fel a rendelet elfogadását. 

Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 10/2020. (VII.08.) önkormányzati 
rendeletet az önkormányzat 2019. évi pénzügyi terv végrehajtásáról egyhangú 7 igen 
szavazattal elfogadta. (A 10/2020. (VII.08.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi.) 
 

4./ 2020. évi költségvetés 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 

 
Szabó Péter polgármester: 
Az önkormányzat számára a vírus 28,5 millió Ft mínusz jelentett. Az óvoda bővítése 
folyamatban van, de csökkentve lettek a költségek 3 millió Ft-tal. Az óvoda működtetési 
feladatából 2,3 millió Ft kerül visszavonásra. A vállalkozónak ennyivel kevesebbet adunk át, 
más módon is meg lehet oldani egyes tervezett munkákat. 
 
Csufor Sándor képviselő: 
Miből jön a 28, 5 millió Ft-os kiesés, nem látja? 
 
Bognár-Daragó Irén gazdálkodásért felelős: 
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Főleg bevétel kiesésből, de kiadás csökkenés is volt, és van, ahol új bevétel jelentkezett. 
 
Szabó Péter polgármester: 
Az útalapból is elvételre kerülnek összegek. A belterületi kátyuzások 6 millió Ft összegben 
megtörténtek. A Deák Ferenc út 1-19-ig terjedő szakaszon a vízelvezető árok burkolásának 
kivitelezési szerződése folyamatban van. A járdatervezési szerződés aláírása megtörtént. A 
régi iskola előtti tér burkolás a következő évre lett halasztva. A Honvéd úti útépítésről le kell 
mondani. A piac épül, az önerő kifizetésre került. A Gazdaház udvarán lévő pajta előtti terület 
burkolása megtörtént, a Mátyás téren elkészült a kemence és a tető. A rendezvények költsége 
6,4 millió Ft-tal lett csökkentve. Az idegenforgalmi adó kiesés elég nagy összeg. A 
szállásadóknak be kell vallaniuk a vendégéjszakákat, de fizetniük nem kell. Ezen adatok 
alapján kap majd az önkormányzat negyedévente támogatást. A Mátyás téri kisházra civil 
pályázat keretében pályázik a Pitypang Egyesület. A rendezési terv árajánlatai beérkeztek, és 
folyamatban van 3 számítógép és vírusirtóprogram beszerzése 1,2 millió Ft összegben. A 
tervezett 3 millió Ft-os béremelés el lett költve. A civil szervezetek támogatását 2 millió Ft-tal 
csökkentettük. A bér és tiszteletdíj soron 1,3 millió forintos csökkenés van, egy dolgozó az 
első félévben nem dolgozott és eredetileg egész évre lettek a költségek tervezve. Az 
ismertetett információk mentek ki anyagként. Soronként is jól láthatók az adatok az excel 
táblában. Területek értékesítésére és vásárlására is sor került az előző időszakban. A számok 
alapján látható, hogy kevesebb esküvő lesz az idén, így ez a bevétel is kisebb lesz. A 
kormányzati támogatás is kevesebb például gyermekétkeztetésre. Az óvodánál a dologi 
kiadások csökkentésre kerültek 
 
Csufor Sándor képviselő: 
Arról volt szó, hogy felülvizsgálatra kerül a napelemrendszer. Lehet látni a napelem 
termelését? 
 
Szalókiné Sike Krisztina képviselő: 
A szakember szerint nullán van, a konyhában sokkal több az elektromos gép. Megfelelő az 
áram betermelés, de a főzőkonyhánál egyre nagyobb az igénybevétel. 
 
Szabados Tamás képviselő: 
Miért az önkormányzat fizeti a főzőkonyha fogyasztását? 
 
Szabó Péter polgármester. 
Az új épület átadása után át lesz vizsgálva a rendszer működése, ennek most jött el az ideje. 
 
Dr. Nagy Károlyné aljegyző: 
Amikor a napelem bekötésre került csak melegítőkonyha volt az óvodában, nem volt olyan 
nagy az igénybevétel. 
 
Szalókiné Sike Krisztina képviselő: 
Az óvodába azért lett villanybojler vásárolva, hogy a napelem, majd oda termel. 
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Szabó Péter polgármester: 
Az idén a Kemencésnap lesz az első rendezvény, de azt kérte 1,5 millió Ft-ból hozzák ki. Az 
esti rendezvény a borplaccon kerül megrendezésre, napközben pedig a kemencés portáknál és 
a piacon lesz megrendezve. A játszóudvar az óvodai építkezés miatt az iskolában lesz. Nem 
lesz szafari busz, a település gyalog is bejárható. Minden helyszínen van vizesblokk.  
 
 
Hegedűsné Majnár Márta alpolgármester: 
A helyiek lázadni fognak ez ellen, a szilvanapnak nagy hiánya lesz. 
 
Szabó Péter polgármester: 
Sokkal több élmény lesz kisebb helyen. A korábban említett okok miatt a HIPA is kevesebb 
lesz, a Szaktudás Kiadó Ház Zrt. kilépett a körből az új tulajdonosnak pedig csak jövőre van 
fizetési kötelezettsége. A gépjárműadó 4,5 millió forintja is elkerült az önkormányzattól. Az 
IFA utolsó negyedévi támogatását csak a következő év elején kapjuk meg. 
 
Bognár-Daragó Irén gazdálkodásért felelős: 
Az IFA bevallások bejönnek, ezek alapján kerül negyedévente megtérítésre az IFA összege. 
A korábban ehhez adott + 1 Ft-ot felfüggesztették. 
 
Szabó Péter polgármester: 
A veszélyhelyzet idején átcsoportosításokat hajtottak végre. A költségvetés tartalmaz 
biztonsági tartalékot is. A HIPA szeptemberi befizetése sok mindent eldönt. Az elhangzottak 
információk voltak, az előírt formában a következő ülésen kerül elfogadásra a rendelet 
módosítás. 
 
A Képviselő-testület tagjai a tájékoztatást tudomásul vették, így egyhangú 7 igen szavazattal 

az alábbi határozatot hozták.  

 

 

Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2020. (VI. 24.) 
önkormányzati határozata: 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2020. évi költségvetési 
kiadások és bevételek alakulásáról szóló tájékoztatót és azt elfogadta.  

Felelős: Szabó Péter 
Határidő: folyamatos 

 
5./ Beszámoló A Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi 
munkájáról 
Előterjesztő: dr. Márton Erik György jegyző 

 
Dr. Márton Erik György jegyző: 
Lakosságszám arányában oszlik meg a hivatal finanszírozása. A noszvaji Hivatal kisebb 
létszámmal több ügyet intéz a számok tükrében, ez jó látható. Köszöni a dolgozók 
helytállását. Az adatokból az is látható, hogy az adóbevétel 138 %-os teljesítésen van. Az 
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anyakönyvi ügyintézés jelentős, mivel külső helyszínen történő esketés 33 volt. Köszöni a 
vészhelyzet alatti munkavégzést, remek helytállás volt, nehéz helyzethez kellett 
alkalmazkodni. 
 
Szabó Péter polgármester: 
A következő beszámoló már az ő munkáját tükrözi majd. A kollégák munkáját ő is 
megköszöni. 
Örül a két hivatal közötti jó kapcsolatnak, a polgármesterrel is jó a kapcsolat, ezáltal stabil 
tevékenyéget tudnak folytatni. 
 

A Képviselő-testület tagjai a tájékoztatást tudomásul vették, így egyhangú 7 igen szavazattal 

az alábbi határozatot hozták.  

 

Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2020. (VI. 24.) 
önkormányzati határozata: 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és a határozat 
mellékleteként csatolt tartalommal elfogadja a Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal 
2019.évi munkájáról szóló beszámolót. 

 
Felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 
 
6-7./ Képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet elfogadása,  
Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 
Előterjesztő: dr. Nagy Károlyné aljegyző 

 
Dr. Nagy Károlyné aljegyző: 
A rendszer a vírus előtti állapotot állítja vissza. Az alpolgármestert a tiszteletdíjon felül 
költségtérítés is megilleti, amely a tiszteletdíj 15 %-a. 

 
A Képviselő-testület tagjai egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták.  

 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2020. (VI. 24.) 
önkormányzati határozata: 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az alpolgármester 
tiszteletdíjára vonatkozó előterjesztést. 
A Képviselő-testület Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 80. §-ában foglaltakra – Hegedűsné Majnár Márta társadalmi megbízatású 
alpolgármester havi tiszteletdíját bruttó 200.000 Ft-ban, havi költségtérítését 30.000 Ft-ban 
állapítja meg. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a tiszteletdíj folyósításáról gondoskodjon.  
 

Felelős: dr. Nagy Károlyné aljegyző 
                Határidő: azonnal 
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A képviselők részéről a rendelethez hozzászólás nem érkezett, így a polgármester szavazásra 
tette fel a rendelet elfogadását. 

Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 11/2020. (VII.08.) önkormányzati 
rendeletet az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról egyhangú 7 igen szavazattal 
elfogadta. (A 11/2020. (VII.08.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi.) 
 
 
 

8./ Beszámoló Noszvaj község közrend-közbiztonsági helyzetéről 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 

 
Szabó Péter polgármester 
A számok kimagaslóan jók. Kéri a beszámoló elfogadását. 
 

A Képviselő-testület tagjai egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták.  

 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2020. (VI. 24.) 
önkormányzati határozata: 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a NOSZVAJ község közrend-
közbiztonsági helyzetéről szóló 2019. évi beszámolót elfogadja.  

Felelős: Szabó Péter 
Határidő: folyamatos 

 
9./ Beszámoló a községben 2019. évben végzett gyermekvédelmi és családsegítő 
munkáról 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 

 
Szabó Péter polgármester: 
Alapos anyagot kaptunk. A családsegítő heti 1 napot tölt itt péntekenként. 
 
Dr. Nagy Károlyné aljegyző: 
Nincs sok feladata itt. 
 
A Képviselő-testület tagjai egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták.  

 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2020. (VI. 24.) 
önkormányzati határozata: 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Beszámolót a 2019. évben végzett 
családsegítő és gyermekvédelmi munkáról elfogadja.  

Felelős: Szabó Péter 
Határidő: folyamatos 

 
10./ Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat 
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Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 
 
Szabó Péter polgármester: 
Az előző évben a Rákóczi útra adtunk be hasonló pályázatot. A jelenlegi pályázati kiírás is 3 
tengelyre adható be. Várja a javaslatokat, hogy a Bocskai út, vagy a Rákóczi út II. 
szakaszának felújítására legyen beadva. Amelyre nem lesz beadva pályázat az maradna itt 
jövőre és belekerülhetne a Magyar Falu programba. Sajnos árajánlat még nincs a felújításra. 
 
Csufor Sándor képviselő: 
Az Oncsai szakasz felújítását nem lehetne megpályázni? 
Szabó Péter polgármester: 
Információja szerint a Magyar Közút próbál rá forrást szerezni más szinten. Nagyfelületű 
kátyúzásról lenne szó.  
 

11./ Magyar László közétkeztetéssel kapcsolatos kérelem 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 

 
Szabó Péter polgármester: 
Korábban egy véleményezési szakasz előzte meg a döntést, ez most elmaradt. Ezen az ülésen 
el lehet fogadnia rendeletet, hogy szeptemberben életbe tudjon lépni. Az óvodában kevés 
család fizet, az iskola úgy döntött, hogy nem hívja össze a véleményezési fórumot, így ezt 
alkalmazzuk az óvodánál is. A nyersanyagot a szülő, a rezsit az önkormányzat fizeti. 
 
Dr. Koncz Andor képviselő: 
Mi indokolja az emelést? Mi drágult ennyire?  
 
Szalókiné Sike Krisztina képviselő: 
A nyersanyag árak nem emelkedtek, a vírus miatt nehéz időszak áll ő mögötte is. El tudja 
fogadni a rezsiemelését a nyersanyagról beszéljünk. 
 
Bognár-Daragó Irén gazdálkodásért felelő: 
Nem jó, hogy a nyersanyag másként emelkedik, mint a rezsiköltség. Az előző évihez képest 
sokkal magasabb lenne az emelés. Előző évben is nehezen fogadták el a 320 Ft-os emelést. Jó 
árakon dolgozik, indokoltnak látja az emelést. 
 
Márkus György képviselő: 
A családban ő jár bevásárolni és az a tapasztalata, hogy minden ár emelkedett az előző 
időszakban. 
 
Szabó Péter polgármester: 
Véleménye szerint reális a kérelme. Kérdés a szülők, hogy fogadják majd. 
 
Dr. Koncz Andor képviselő: 
Nem összehasonlíthatók a település adatai más környékbeli települések adataival. 
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Szalókiné Sike Krisztina képviselő: 
Az étel minősége változó, a felmerülő igényeiket figyelembe veszi, ha szükséges változtat. 
 
Szabó Péter polgármester: 
6,6 % os emelést javasolt a kért10%-os képest 
 
Dr. Koncz Andor képviselő: 
A polgármester tájékoztassa a vállalkozót a döntés hátteréről, és, hogy mi vezetett bennünket 
az eredményig. 
 
A képviselők a javaslattal egyetértettek. A rendelet elfogadására a következő ülésen kerül sor. 
 
Az ülésen egyéb napirendi pont nem merült fel, így a polgármester úr megköszönte a 
részvételt, és az ülést 19.15 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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