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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. február 26-án 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 
(5 fő önkormányzati képviselő + polgármester) 

Távolmaradását bejelentette:  

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

Czinkéné Szűcs Krisztina ügyvezető a 4. és 5. napirendi                    
pontokhoz 

A jegyzőkönyv vezetése a 41. oldaltól az 54. oldalig folyamatos számozással történik. 

Szabó Péter polgármester: 
Tisztelettel köszöntöm a testület tagjait, dr. Márton Erik György megválasztott új jegyzőt, az 
aljegyzőt, Czinkéné Szűcs Krisztinát, 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. Tájékoztatlak 
benneteket, hogy a 14. napirend levételre kerül, mivel abban az ügyben jobban körbe kell 
járni a témát, át kell gondolni a szándékokat. Meg kell vizsgálni azt is, hogy nem ér-e többet a 
terület esetleg erdőként. Szakemberek véleményét is ki fogjuk kérni. A fakitermelés évente 
több bevételt is hozhatna, mint a bérleti díj. 
 
Csufor Sándor képviselő: 
Vadkár miatt szeretnék rendbe tenni a területet elsősorban. 
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Szabó Péter polgármester: 
A terület 7,1 HA nagyságú begazosodott rész, a falugazdásszal egyeztetve lett erről. 
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./ Noszvaj Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek megállapítása 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 
2./ A 2020. évi költségvetés jóváhagyása  
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 
3/ Polgármesteri beszámoló az előző ülés óta történtekről 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 
4/ Noszvaji Táj-és Falugazda Nonprofit Kft. 2019. évi beszámolója  
Előterjesztő: Czinkéné Szűcs Krisztina ügyvezető 

5/ Nonprofit Kft. 2020.évi üzleti tervének elfogadása  
Előterjesztő: Czinkéné Szűcs Krisztina ügyvezető 

6/ Tűzvédelmi Szabályzat módosításának elfogadása  
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 
7/ Hegyközség kérelme külterületi utak felújítására 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 
8/ BOGATUR Egyesület támogatás elszámolása 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 
9/ Lövészklub támogatás elszámolása, kérelme 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 
10/ Balogh Sándor kérelme ingatlan cserére vonatkozóan 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 
11/ Czinkéné Szűcs Krisztina tanulmányi szerződés megkötésére vonatkozó kérelme 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 
12/ Polgármester 2020. évi szabadságterv elfogadása 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 
13/ Járdák tervezéséhez árajánlatok elbírálása /zárt ülés 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 
 
Napirendi pont  

1./ Noszvaj Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 
fizetési kötelezettségeinek megállapítása 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 

 
Dr. Koncz Andor képviselő, PGEB elnök: 
A bizottság megtárgyalta az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek megállapítására vonatkozó előterjesztést és azt elfogadásra javasolja a 
testületnek.  
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A Képviselő-testület tagjai részéről egyéb hozzászólás nem érkezett, így egyhangú 6 igen 

szavazattal az alábbi határozatot hozták.  

 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2020. (II. 26.) határozata: 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az 
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható 
összegét a mellékelt táblázatban bemutatott szerint (1. melléklet) változatlan formában 
jóváhagyja.  

Felelős: Szabó Péter polgármester 
Határidő: azonnal 

1. melléklet 

Noszvaj Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek bemutatása 

                   Forintban! 

MEGNEVEZÉS 
Sor-
szám 

Saját bevétel és adósságot keletkeztető 
ügyletből eredő fizetési kötelezettség 

összegei 
ÖSSZESEN 
F=(C+D+E) 

2021. 2022. 2023. 

A B C D E F 

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel 01 76 000 000  79 000 000  82 000 000 237 000 000 

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot 
megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és 
hasznosításából származó bevétel 

02       
 

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel 03       
 

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, 
részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból 
származó bevétel 

04       
 

Bírság-, pótlék- és díjbevétel 05 100 000  100 000 100 000 300 000 

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos 
megtérülés 

06       
 

Saját bevételek (01+… .+06) 07 76 100 000 79 100 000 82 100 000 237 300 000 

Saját bevételek  (07 sor)  50%-a  08 38 050 000 39 550 000 41 050 000 118 650 000 

Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, 
átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak 
aktuális tőketartozása 

09       
 

A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) 
szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba 
hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, 
kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb 
értékpapír esetén annak vételára 

10       
 

Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás 
napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel 
megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke 

11       
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Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként 
történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a 
lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege 

12       
 

A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött 
adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - 
ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki 
repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött 
visszavásárlási ár 

13       
 

A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt 
nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még 
ki nem fizetett ellenérték 

14       
 

hitelintézetek által, származékos műveletek  
különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-
nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti 
betétek, és azok összege 

15       
 

Fizetési kötelezettség (09+…+15) 16 
    

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját 
bevétel (08-16) 

17 
    

 

2./ A 2020. évi költségvetés jóváhagyása  
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 

 
Szabó Péter polgármester: 
A táblázatok kimentek a törvényi előírásnak megfelelően elkészítve. Beépítésre kerültek az 
előző üléseken tárgyaltak. 
 
Bognár -Daragó Irén: 
Az előző ülésen látott táblázathoz képest annyi változás van az anyagban, hogy 2020-ban nem 
lehet átadni az idegenforgalmi feladatokat a Kft-nek. Ez az összeg eddig egy soron szerepelt a 
költségvetésben, ebben az anyagban szétosztásra került különböző helyekre. 
 

Szabó Péter polgármester: 
A következő évben újra foglalkoznak a feladattal. 
 

Dr. Koncz Andor képviselő: 
Mit jelent az anyagban a pirossal írt rész? Nekünk kell eldönteni? 
 
Dr. Nagy Károlyné aljegyző: 
Egyeztetés hiánya miatt maradt így, de azóta megbeszéltük és a következők szerepelnek a 
rendeletben. A 4.§ (4) bekezdésében a kipontozott részen 5 % szerepel. A (6) bekezdésben 
marad a beírt összeg.  Az 5.§ (2) bekezdése arról szól, hogy a polgármester összeghatár nélkül 
átcsoportosíthat a kiemelt előirányzatok között, de köteles beszámolni róla a testületnek. 
 
A képviselők részéről a rendelethez hozzászólás nem érkezett, így a polgármester szavazásra 
tette fel a rendelet elfogadását. 

Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2020. (III.10.) önkormányzati 
rendeletet az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről egyhangú 6 igen szavazattal 
elfogadta. (A 3/2020. (III.10.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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Bognár-Daragó Irén elment. 

 
3./ Polgármesteri beszámoló az előző ülés óta történtekről 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 

 
Szabó Péter polgármester: 
Az óvodabővítéssel kapcsolatos közbeszerzési eljárás határideje 2020. február 21. 10. óra. A 
Heves Megyei Közgyűlés felé továbbításra kerültek a 2021-2027 közötti fejlesztési 
elképzelések. A mai nap folyamán beérkeztek a járda tervezésre vonatkozó árajánlatok. 
 
Dr. Koncz Andor képviselő: 
Kárpáti Zsuzsanna Mátyás téri ingatlanának az ügye, hogy áll? Volt egyeztetés az ügyben? 
 
Szabó Péter polgármester: 
Igen történt egyeztetés, valószínű hajlandó lesz eladni.  
 
A Képviselő-testület tagjai részéről egyéb hozzászólás nem érkezett, így egyhangú 6 igen 
szavazattal az alábbi határozatokat hozták.  

 
Noszvaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2020. (II.26) határozata:  
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-Testülete a polgármester előterjesztését az előző 
ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, tájékoztatását a lényegesebb eseményekről, az 
önkormányzat gazdasági helyzetéről, a kérdésekre adott válaszokkal, kiegészítésekkel együtt 
elfogadja. 
 

Felelős: Szabó Péter polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
4./ Noszvaji Táj-és Falugazda Nonprofit Kft. 2019. évi beszámolója  
Előterjesztő: Czinkéné Szűcs Krisztina ügyvezető 

 
Szabó Péter polgármester: 
Azért lett negatív az eredmény, mert egy tétel nem került kiszámlázásra az önkormányzat felé 
a játszóterek felújításával kapcsolatban. Ez 100.000 Ft-ot jelent. 
 
Csufor Sándor képviselő: 
Mit takar a fogyasztóvédelmi bírság? 
 
Czinkéné Szűcs Krisztina ügyvezető: 
Az előző évben fogyasztóvédelmi ellenőrzést kaptunk, így a csónakáztatást csak augusztus 
hónapban tudtuk üzemeltetni a szükséges engedélyek beszerzése után. Ezeket a papírokat az 
eladónak kellett volna a rendelkezésünkre bocsájtania az eladáskor. Az előírt hiányosságok 
pótlását követően augusztusban tudott üzemelni ez a tevékenység. 
 
Szabados Tamás képviselő megérkezett. 
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A Képviselő-testület tagjai részéről egyéb hozzászólás nem érkezett, így egyhangú 7 igen 

szavazattal az alábbi határozatot hozták.  

 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2020. (Il.26.) határozata:  
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Noszvaji Táj- és Falugazda Nonprofit 
Kft. 2019. évi beszámolóját az előterjesztésben foglaltak szerint  
5.709.000 Ft  MÉRLEGFŐÖSSZEGGEL 
3.005.000 Ft  SAJÁT TŐKÉVEL 
    -70.000 Ft ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNNYEL 
    -82.000 Ft  ADÓZOTT EREDMÉNNYEL 
elfogadja. 
 

   
 Felelős: Czinkéné Szűcs Krisztina ügyvezető 

Határidő: folyamatos 

5./ Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervének elfogadása  
Előterjesztő: Czinkéné Szűcs Krisztina ügyvezető 

 

Szabó Péter polgármester: 
A Nonprofit Kft. 2020-ban a síkfőkúti csónakáztatás üzemeltetésével, Forrástúra 
értékesítéssel, Önkormányzati nagyobb rendezvények szervezésével és az 1 napos turizmus 
szervezésével foglalkozik. A csónakáztatást 2020. július és 2020. augusztus közt 
üzemeltetjük.  
 
Márkus György képviselő: 
Miért csak két hónapig lesz vízibicikliztetés? 
 
Czinkéné Szűcs Krisztina ügyvezető. 
Sajnos csak diákmunkásokkal lehet megoldani ezt a feladatot a nyári szünidőben. Jó lenne 
máskor is, de nincs rá személyzet. 
 
A Képviselő-testület tagjai részéről egyéb hozzászólás nem érkezett, így egyhangú 7 igen 

szavazattal az alábbi határozatot hozták.  

 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2020. (Il.26.) határozata:  
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Noszvaji Táj- és Falugazda Nonprofit 
Kft. 2020. évi üzleti tervét az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. 
 
         Felelős: Czinkéné Szűcs Krisztina 

ügyvezető  
 Határidő: folyamatos  

 
Czinkéné Szűcs Krisztina elment. 
 

6./ Tűzvédelmi Szabályzat módosításának elfogadása  
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 
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Szabó Péter polgármester: 
Jogszabályváltozás miatt szükséges a szabályzat módosítása, mivel a dohányzó területek 
konkrétabb kijelölésére 15 tábla kerül kihelyezésre. 
 
Dr. Koncz Andor képviselő: 
Az ÁNTSZ rendszeresen küld nekik ezzel kapcsolatban tudnivalókat. 
 
Szabó Péter polgármester: 
Az erre a feladatra szerződtetett szakember folyamatosan végzi a szabályzatok 
felülvizsgálatát. 
 
A Képviselő-testület tagjai részéről egyéb hozzászólás nem érkezett, így egyhangú 7 igen 

szavazattal az alábbi határozatot hozták.  

 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2020. (II. 26.) határozata: 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Noszvaj Községi 
Önkormányzat, a Noszvaji Cseperedő Óvoda és a Felsőtárkányi Közös Önkormányzati 
Hivatal Noszvaji Kirendeltsége Tűzvédelmi Szabályzat és Tűzriadó Tervét a mellékletben 
foglaltak szerint jóváhagyja. 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 
aláírásával. 

                                                               
                                                                  Felelős: Szabó Péter polgármester  

Határidő: azonnal 
 

7./ Hegyközség kérelme külterületi utak felújítására 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 

 
Szabó Péter polgármester: 
Az Önkormányzat nem régen kérte egy ügyben a hegyközség támogatását, amelyet 
megkapott, ezért javaslom a kérelmük támogatását. 
 
Csufor Sándor képviselő: 
A határozati javaslatban szereplő 200.000 Ft összeg megítélése előtt meg kell várni, hogy az 
érdekeltek milyen dolgot találnának ki és utána szálljon be az önkormányzat anyagilag. 
Annak örülni kell, hogy valaki foglalkozik ezzel a témával. 
 
Szabó Péter polgármester 
A költségvetést erősen érintő tétel is lehet. 
 
Szalókiné Sike Krisztina képviselő: 
A településen sokan foglalkoznak szőlőműveléssel, ezért fontos a területek megközelítése. 
Konkrétumok nélkül nehéz döntést hozni. Ilyen volt korábban a jégkárelhárító rendszer 
támogatása is, nem lehet tudni mire lett fordítva az átadott összeg. Ettől a kérelemnél sokkal 
konkrétabb kérelem kell. 
 
Dr. Koncz Andor képviselő: 
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Ki kell jelölni valakit a képviselők közül, aki tárgyal velük. Szabados Tamást vagy Csufor 
Sándort javasolja erre a feladatra, mert ők szőlőművelők. 
 
 
Szabados Tamás képviselő:  
Más településen sikerült pályázni külterületi utakra az Önkormányzat és a Hegyközség 
összefogásával. Előző ülésen szó volt, hogy úgy támogatunk bárkit, ha csak noszvaji 
területekre használja fel a támogatási összeget. Elvállalja a delegálást a tárgyalásra. 
 
A Képviselő-testület tagjai részéről egyéb hozzászólás nem érkezett, így egyhangú 7 igen 

szavazattal az alábbi határozatot hozták.  

Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2020. (II.26.) határozata: 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Szomolya-Noszvaj 
Hegyközség támogatási kérelmét, és úgy döntött, hogy az önkormányzat a hegyközséggel 
tárgyalást kezdeményez a külterületi utak felújításának lehetséges megoldásaira vonatkozóan. 
A tárgyalásra Szabados Tamás képviselőt delegálja a képviselő-testület. 

 
                                                                  Felelős: Szabó Péter polgármester  

Határidő: azonnal 
 

8./ BOGATUR Egyesület támogatás elszámolása 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 

 
Szabó Péter polgármester: 
Rendben elszámoltak az előző időszakban kapott támogatással, így javasolja a határozati 
javaslat elfogadását. 
 
A Képviselő-testület tagjai részéről egyéb hozzászólás nem érkezett, így egyhangú 7 igen 

szavazattal az alábbi határozatot hozták.  

Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2020. (II.26.) határozata:  
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 136/2019. (XII.11.) 
számú határozata alapján megítélt támogatásának felhasználásáról szóló beszámoló alapján a 
BOGATUR Egyesület elszámolását az előterjesztés mellékletében szereplő elszámoló 
táblázat alapján elfogadja.  
 

  Felelős: Szabó Péter polgármester 
Határidő: azonnal 

9./ Lövészklub támogatás elszámolása, kérelme 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 

 
Szabó Péter polgármester: 
Az előírások szerint csak bekötött riasztórendszerrel ellátott helyiségben tárolhatják a 
fegyvereket. Jelenleg csak az óvoda épülete van a céghez bekötve. Amennyiben a régi 
iskolában történne ez a bekötés a kiküldött árajánlatban látható összegbe kerülne. Kérdés, 
hogyan járjunk el velük kapcsolatban. A rendőrség számonkéri tőlük. Az előző időszakban 
megkapott támogatási összeggel nem számoltak el.  
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Szalókiné Sike Krisztina képviselő: 
Évek óta nem számolnak el a kapott támogatással. 
Hegedűsné Majnár Márta alpolgármester: 
Mi az elszámolási határidő? 
 
Dr. Nagy Károlyné aljegyző: 
Május 31-ig kellett volna elszámolniuk. Több alkalommal jelezte már feléjük, szóban és 
írásban is. 
 
Szabó Péter polgármester: 
Ezt az összeget csak a civilszervezetek keretéből lehetne elvenni. A támogatási összeg 
kevesebb lesz ezáltal a többi rovására. 
 
Márkus György képviselő: 
Ki a tulajdonosa az eszközöknek? 
 
Szabó Péter polgármester: 
Az egyesület. 
 
Hegedűsné Majnár Márta alpolgármester 
A következetesség fontos dolog. Tegyék meg a kötelezettségüket ők is. 
 
Szalókiné Sike Krisztina képviselő: 
Lehet, hogy a következőkben más szervezet is előáll hasonló igényekkel. 
 
Szabó Péter polgármester 
9 civil szervezet van, ebből kettővel folyamatosan gondok vannak. 
 
Márkus György képviselő: 
Amennyiben elszámol akkor adjuk meg. 
 
Szalókiné Sike Krisztina képviselő: 
Az első határozati javaslatot javasolja elfogadni. 
 
Szabó Péter polgármester: 
A rendőrség bevonja a fegyvereket enélkül. 
 
Dr. Nagy Károlyné aljegyző: 
Nem lenne nagy dolog az elszámolás, mert nincsen sok számlájuk. Több esetben már 
közvetlenül érdeklődik a könyvelőnél, hogy rendezni tudják a támogatások elszámolását. 
 
Hegedűsné Majnár Márta alpolgármester: 
Nem lenne indokolt az önkormányzat épületének ilyen szintű védelme. 
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Szabó Péter polgármester: 
A költségek csökkentése érdekében máshol is le lesz mondva a távfelügyelet. Régen itt volt a 
hivatal hátsó területében a raktáruk, abból most irattár lett. Mutatott nekik más helyiséget, de 
az nem felel meg a célnak azt mondták. 
 
Márkus György képviselő: 
Miért nem hozzák be a számlákat? Lehet, hogy csak 1 órás feladat volna az elszámolás. 
Számoljanak el, vagy fizessék vissza az összeget. 
 
Csufor Sándor képviselő: 
5 napon belül számoljanak el. 
 
Szabó Péter polgármester: 
Amennyiben a rendőrségen tárolnák a fegyvereket, nehezebben jutnának hozzá. 
 
Szalókiné Sike Krisztina képviselő: 
Írjuk bele az értesítésbe, hogy amennyiben 5 napon belül nem számolnak el az előző 
időszakban kapott támogatással a fegyverek elvitelét veszélyeztetik. Érdekes, hogy nem 
érdekli a tinédzser gyerekeket ez a sport, és nincs utánpótlásuk. 
 
Szabó Péter polgármester: 
Mi legyen, ha 5 napon belül pótolják az elszámolást? A támogatási összegük ezzel az 
összeggel csökkeni fog, kb. 50.000 Ft marad nekik gazdálkodni erre az időszakra. 
 
Szabó Péter polgármester: 
Meg fogjuk neki írni, hogy jelenleg nem támogatjuk a kérelmet, mert nem számolt el a 
korábbi támogatási összeggel, Amennyiben ezt 5 napol belül megteszi az Önkormányzat 
megrendeli a régi iskola épületének biztonsági védelmét, de az erre fordított összeg 
csökkenteni fogja az éves gazdálkodási keretület. 
 
A Képviselő-testület tagjai részéről egyéb hozzászólás nem érkezett, így egyhangú 7 igen 

szavazattal az alábbi határozatot hozták.  

Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2020. (II.26.) határozata:  

Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Technika és 
Tömegsport Honvédelmi Lövészklub Noszvaj támogatási kérelmét, mely a fegyverek 
tárolási körülményeinek megoldására vonatkozik, és úgy döntött, hogy az előző támogatási 
szerződésben foglaltakat figyelembe veszi. Felszólítja a szervezetet, hogy 5 munkanapon 
belül számoljon el az önkormányzattól kapott támogatással, ha nem teljesíti az elszámolást 
határidőn belül, a szerződésben foglaltak szerint utalja vissza a támogatást az önkormányzat 
számlájára. Amennyiben számadási kötelezettségét teljesíti, az önkormányzat a tulajdonában 
lévő Noszvaj, Deák Ferenc u. 6. szám alatti ingatlanban megteremti az egyesület részére a 
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fegyvertárolás lehetőségét. Az ezzel kapcsolatos költségeket a 2020. évi költségvetésben 
átcsoportosítja a civil szervezetek támogatására rendelkezésre álló keretből.   

 

Felelős: Szabó Péter polgármester 
Határidő: azonnal 

 
10./ Balogh Sándor kérelme ingatlan cserére vonatkozóan 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 

 
Szabó Péter polgármester: 
A Mátyás téri 247 hrsz-ú ingatlant szeretné elcserélni a 1122/4 hrsz-ú területért. Parkolót 
szeretne kialakítani a NOMÁD Hotelhez. 3 fát vágna csak ki, leírja a kérelmében, hogy 
ezáltal a Debreceni Egyetem üdülőjéhez tartozó buszai is meg tudnának ott állni. A terület 
nem forgalomképes, a rendezési tervben azzá tesszük. Értékbecslés alapján piaci áron 
értékesítjük neki.  
 
Dr. Nagy Károlyné aljegyző: 
Van ott még két ingatlan is rajtuk kívül. A jogszabály nem teszi lehetővé csak szolgalmi jog 
bejegyzésével biztosítsuk a bejutást az ingatlanra. Az az elv, hogy az ingatlanok közterületről 
megközelíthetők legyenek, a közúti kapcsolatot biztosítani kell. 
 
Szabó Péter polgármester: 
A szolgalmi jog nem megoldás. Minden képen ültetni kell fát a kivágottak helyébe. Más célra 
nem tudnánk hasznosítani azt a területet. 
 
A Képviselő-testület tagjai részéről egyéb hozzászólás nem érkezett, így egyhangú 7 igen 

szavazattal az alábbi határozatot hozták.  

Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2020. (II. 26.) határozata: 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Noszvaj, belterület 
1122/4 hrsz-ú ingatlant értékesíteni kívánja. 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 
értékesítéshez szükséges az előterjesztésben szereplő feladatok elvégzésével. 
 

                                                                  Határidő: azonnal 
                                                                  Felelős: Szabó Péter polgármester 

 
11./ Czinkéné Szűcs Krisztina tanulmányi szerződés megkötésére vonatkozó 
kérelme 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 

 
Szabó Péter polgármester: 
Erre az évre tudjuk támogatni. Ilyen végzettségű személy a megyében ő lesz az ötödik. 
 
Szabados Tamás képviselő: 
Miért van erre szükség ide? 
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Hegedűsné Majnár Márta alpolgármester: 
Büszkék lehetünk rá, hogy van ilyen kolléga, aki képezi magát. 
Szabados Tamás képviselő: 
Ő is sok képzésen vett már részt, de saját maga finanszírozta a képzéseit. 
 
Hegedűsné Majnár Márta alpolgármester: 
A feladat megfelelő színtű fenntartásához jól jöhet. 
 
Csufor Sándor képviselő: 
Technikailag, hogy oldható meg, amikor a képzés hétvégén van és a rendezvények is. 
 
Szabó Péter polgármester: 
Már korábban is volt képzés támogatás. Kérdés, hogy 60-80 % határozzuk meg az 
inztenzitást. Kötelezettséget vállal, hogy az önkormányzati érdekeltségi körén belül marad. A 
munkavégzést nem hátráltatja az iskola, mivel ez az elsődleges feladata. 
 
Hegedűsné Majnár Márta alpolgármester: 
Ha nem tud itt lenni megszervezi a helyettesítést. Tudni fogja, hogy oldja meg. 
 
Csufor Sándor képviselő: 
Van olyan szak is, ami államilag támogatott. 
 
Szabó Péter polgármester: 
Minden kredtitet felhasznált már, hogy támogatott képzésben vegyen részt. Amennyiben 
átkerül a Kft-hez a foglalkoztatása, a kötelezettség is átkerül oda. 
 
Szalókiné Sike Krisztina képviselő: 
Lehetne kérvénnyel élni az egyetem felé, mivel mentorképző intézmény vagyunk. Annak kell 
kérelmezni, aki fogadja az egyetemistákat. 
 
A Képviselő-testület tagjai részéről egyéb hozzászólás nem érkezett, így 4 igen szavazattal az 

alábbi határozatot hozták.  

Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2020. (II.26.) határozata:  
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy hozzájárul ahhoz, 
hogy Czinkéné Szűcs Krisztina az Eszterházy Károly Egyetem Pedagógiai Kar Andragógiai 
és Közművelődési Tanszéken mesterképzésen, a közösségi művelődés tanára képesítést 
szerezzen. A képviselő-testület a képzés költségének és a vizsgadíj költségének 75 %-át 
kifizeti a dolgozó részére.  
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy tájékoztassa a döntésről a dolgozót, és a 
tanulmányi szerződést írja alá. 

        Felelős: Szabó Péter polgármester 
        Határidő: folyamatos 
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12./ Polgármester 2020. évi szabadságterv elfogadása 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 

 
Szabó Péter polgármester: 
A Képviselő-testületnek el kell fogadnia a polgármester tárgyévre vonatkozó szabadságolási 
tervét.  
 
A Képviselő-testület tagjai részéről a napirendhez hozzászólás nem érkezett, így egyhangú 7 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozták.  

 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2020. (II. 26.) határozata: 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szabó Péter polgármester 2020. évi 
szabadságának ütemezését a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
225/C.§-a alapján az alábbiak szerint határozza meg: 
 

Szabó Péter polgármester 2020. évi szabadsága:  
Áthozat 2019. évről:     3 nap  
Alapszabadság:   25 nap  
Gyermekek után járó    4 nap 
Pótszabadság:   14 nap  
Összesen:    46 nap  

 
2020. évi szabadság ütemezése:  

Január:      3 nap  
Február:      2 nap  
Március     2 nap 
Április:      3 nap   (Április 1-3) 
Május      4 nap 
Június:      3 nap   (Június 30) 
Július:       9 nap   (Július 1-9) 
Augusztus     2 nap 
Szeptember     3 nap 
Október     3 nap 
November     4 nap 
December:      8 nap   (December 21-31) 
Összesen:   46 nap  

 
 

Felelős: Szabó Péter polgármester 
Határidő: folyamatos  

 
 
 
 
Az ülésen egyéb napirendi pont nem merült fel, így a polgármester úr megköszönte a 
részvételt, és az ülést 17.45 órakor bezárta. 
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   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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