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 12-én 18.55
órakor megtartott nyílt ülésén a Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal Noszvaji
Kirendeltségének Tanácskozó termében.
Jelen vannak a képviselők részéről: Szabó Péter polgármester, Dr. Koncz Andor, Szabados
Tamás, Szalókiné Sike Krisztina, Csufor Sándor, Márkus György (5 fő önkormányzati
képviselő + polgármester)
Távolmaradását bejelentette:
Tanácskozási joggal megjelent: dr. Nagy Károlyné aljegyző
Bognár-Daragó Irén
A jegyzőkönyv vezetése a 38. oldaltól a 40. oldalig folyamatos számozással történik.
Szabó Péter polgármester:
Tisztelettel köszöntöm a testület tagjait, az aljegyzőt, Bognár Daragó Irént, és 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:
Tájékoztatásul a nyilvánosságnak felolvassa a zárt ülésen született határozatot.
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2020. (II. 12.) határozata:
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2020. évi
költségvetésben e célra biztosított összeg erejéig hozzájárul a következő helyrajzi számú,
Mátyás téri ingatlanok megvásárlásához a tervezett skanzen kialakítása céljából:
199, 202, 203, 247, 249, 251, 261, 1600.
A költségvetésben e célra biztosított összegnek tartalmaznia kell az ügyvédi munkadíjat, a
földhivatali eljárási díjakat, az egyéb felmerülő minden költséget.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert az adás-vételi, vagy ajándékozási szerződések
megkötésével, járulékos munkák elvégzésével, elvégeztetésével.
38

Felelős: Szabó Péter polgármester
Határidő: folyamatos
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2020. (II. 12.) határozata:
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Noszvaj, belterület
1629 hrsz-ú ingatlant értékesíteni kívánja.
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az
értékesítéshez szükséges feladatok elvégzésével.
Felelős: Szabó Péter polgármester
Határidő: folyamatos
6./A Sportkör helyzetének ügye
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester
Szabó Péter polgármester:
A Sportkör témája visszatérő ügy, sajnos nem működnek, de több évi beszámolóval el vannak
maradva. Két lehetőség van a problémájuk megoldására. Az egyik, hogy a tagság lemond,
ezáltal megszűnnek, a másik pedig, hogy lerendezik a 4 évi elmaradt könyvelést és utána
intézik a megszüntetést.
Dr. Nagy Károlyné aljegyző:
Nagyon nehéz velük kommunikálni. A 4 év elmaradt könyvelését havi 5000 Ft-os díjért
vállalná a könyvelő. Az MLSZ felé is tartoznak 155.000 Ft-al, de utána nézett és az egyik
számla, amelynek kifizetését kéri az MLSZ, egy korábbi elszámolásukban már szerepel. Ez
összesen, amit kérnek 400.000 Ft.
Szabó Péter polgármester:
Harmati Péter azt nyilatkozta, hogy Egerből kihoz egy szakosztályt, ha kell, minimálisan
megigazítaná a pálya felületét.
Szabados Tamás képviselő:
Egy új Sportegyesület beindítása nehéz feladat, fontos megszüntetni? Sajnos az egész
működésük komolytalan, ez egy életképtelen szervezet.
Szabó Péter polgármester:
Ha nem kapnak pénzt, egy jelzés feléjük. Amennyiben a tagság létszáma 10 fő alá csökken
megszűnik az Egyesület. Nyilatkozzanak az ügyben.
Szalókiné Sike Krisztina képviselő:
Ne fizessünk, és akkor megszűnnek. Nem kell kidobni 400.000 Ft-ot, kérdés mi lesz a
tartozással.
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Szabados Tamás képviselő:
Jogutód nélkül meg kell szüntetni, és akkor nem lehet behajtani a tartozásukat. Nem egy
személyi felelősség van, az egész elnökség felelős az ügyeikért.
Csufor Sándor képviselő:
Meg kell nekik írni, hogy hívják össze a közgyűlést, hozzanak határozatot, mik a további
terveik.
A nyílt ülésen egyéb napirendi pont nem merült fel, így a polgármester úr megköszönte a
részvételt, és az ülést 19.00 órakor bezárta.
kmf.
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