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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. január 29-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, Szabados Tamás, Szalókiné Sike Krisztina, Csufor Sándor 

(5 fő önkormányzati képviselő + polgármester) 

 

Távolmaradását bejelentette: Márkus György képviselő 

Tanácskozási joggal megjelent:  Hegyiné kertész Zsuzsanna jegyző 

                                                     dr. Nagy Károlyné aljegyző  

 

A jegyzőkönyv vezetése a 10 oldaltól a 21. oldalig folyamatos számozással történik. 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző 

Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy 2020. február 16-án befejezi a jegyzői 

tevékenységét. Felsőtárkány Község polgármestere a mai nap folyamán a pályázók közül 

kiválasztotta az új jegyzőt, aki egy fiatal ember és eddig Egerben dolgozott a Városházán. Sok 

sikert és kitartást kíván a további munkához. 

 

Szabó Péter polgármester: 

Köszöni a jegyző asszony szakmai támogatását és eddig elvégzett munkáját. Megkéri Kelemen 

Péter körzeti megbízottat, adjon tájékoztatást napirend előtt a képviselő-testületnek. 

 

Kelemen Péter KMB: 

Köszöni a szót. Köszönti a képviselő-testület tagjait. A korábbi években hagyomány volt, hogy 

időnként részt vesz az üléseken, beszámol az előző időszak eseményeiről, kérdéseket lehet 

feltenni neki. Az idei év csendesen indult egy eljárás van jelenleg folyamatban az Idősek 

Otthonában egy öröklési viszályból fakadóan. Ez gazdasági bűncselekménynek számít. 

Az Országos Rendőrfőkapitányságon döntés született a körzeti megbízottakat illetően, hogy 

február 1-től nem folytatnak büntető eljárást, hogy többet legyenek a közterületeken. Itt ez nem 

volt gond.  

A tegnapi napon kereste meg Jordán Ildikó, hogy az autója megcsúszott az úton és neki csúszott 
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a szomszéd kerítésnek. Intézkedést szeretne foganatosítani. Tájékoztatta, hogy ez nem így 

működik. Elmondta neki, hogyha helyszínelőt hívnak az esethez, még őt fogják elmarasztalni, 

mivel nem az út és látási viszonyoknak megfelelően közlekedett. Ezután nem kértek rendőri 

intézkedést. Elmondták, hogy kártérítési igénnyel élnek az önkormányzat felé.  

Volt egy másik eset is a településen, amikor egy pár közösen sorsjegyet vásárolt és 25 milliót 

nyertek. Az egri rendőrök is 3 alkalommal voltak kint intézkedni, mert nagy vita alakult ki 

közöttük a pénz miatt. A pár férfi tagja rendőri segítséggel, taxival elköltözött.  Két hét alatt 10 

milliót elköltöttek a nyert összegből, veszekedés van belőle. 

 

Dr. Koncz Andor képviselő: 

A kiküldött fotókon nem lát csúszásnyomot, hogy hol csúszott meg az autó. A településen több 

helyen is van a közterületen elhagyott jármű, ezekkel szemben intézkedni kellene. 

 

Szabó Péter polgármester: 

Az a javaslata, hogy innentől csak hivatalos eljárást betartva fizessen az önkormányzat ilyen 

jellegű ügyekben, ha a helyszínelés kimenetele ezt eredményezi. Tájékozódott és a Magyar 

Közút is megfizetteti a kárt, ha összetörnek valamit a területén. A múlt héten szó volt már, mit 

tehetnek az elhagyott autók ügyében. A Kossuth úton lévő autó tavaly október óta áll ott. 

Beszélt a tulajdonossal azt kérte tőle, hogy 2019. december 31-ig szállítsa el, de nem történt 

meg a dolog, kifogások merültek fel. El kell indítani a folyamatot. 

 

Kelemen Péter KMB: 

Az egyik autó tulajdonosa azt mondta, hogy eladta az autót, de még nem tudta elszállítani, 

Kérte, hogy sürgesse meg, az egyik rendszám még rajta van. 

 

Szabó Péter polgármester: 

Köszöni a tájékoztatást. 

 

Kelemen Péter körzeti megbízott távozott. 

 

Szabó Péter polgármester: 

Tisztelettel köszönti a testület tagjait, Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyzőt, az aljegyzőt, 

Czinkéné Szűcs Krisztinát, és a jegyzőkönyvvezetőt. Megállapítja, hogy 5 képviselő jelen van, 

így határozatképesek, 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 haladjanak végig. A napirendi pontok 

kiegészítésére tesz javaslatot. Megtárgyalásra kerül a Közös Hivatal SZMSZ módosítása, az 

óvodai pályázat közbeszerzéssel kapcsolatos ügye, döntés az önkormányzati utakon történt 

káresetek ügyében, és zárt ülés keretében egy temetési segély kérelem ügye. 
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Amennyiben a napirendi pontokhoz új javaslat van, akkor kéri tegyétek 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. (felolvassa) 

 

1./ 2020.évi Költségvetés I. forduló  

Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 

2/ Nonprofit Kft-nek az idegenforgalmi feladat átadásának előkészítése  

Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 

3./ A közszolgálati tisztviselők jogviszonyával összefüggő rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző 

4./ Közös Hivatal SZMSZ módosítása 

Előterjesztő: Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző 

5./ Az óvodai pályázat közbeszerzéssel kapcsolatos ügye,  

Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 

6./Döntés az önkormányzati utakon történt káresetek ügyében 

Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 

7./ Rendkívüli települési támogatás kérelem ügye (zárt ülés) 

Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 

 

 

Napirendi pont:  

1./ 2020.évi Költségvetés I. forduló  

Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 

 

Szabó Péter polgármester 

A mostani ülésen a költségvetést érintő tételek sorrendjét kellene meghatározni. Az anyag 

kiment, kérdezi elfogadják vagy módosítsák a felsorolást. A feladatokat meg kell határozni. 

Megérkezett az óvodabővítés támogatása, az óvodai működési önerő 6,4 millió volt az előző 

évben, az idén kevesebbet kell hozzátenni a költségvetésben. Van-e ehhez javaslat?  

 

Szalókiné Sike Krisztina képviselő: 

A bölcsődei pályázatról lehet tudni valamit? 

 

Szabó Péter polgármester: 

Az uniós pályázati időszak idén lezárul, a pénzeket ki kell adni, valószínűleg a bölcsőde építése 

az idén nem kezdődik el, tehát így a költségvetést sem érinti. Az útalapban 18 millió forint van, 

kérdés mi legyen az idén az a fejlesztés, amit meg akarunk csinálni.  

 

Hegedűsné Majnár Márta alpolgármester: 

A temetőhöz járda kialakítása nagyon fontos lenne, mert az Arany János úton csak kevesen 

közlekednek. A buszmegálló megközelítése is gond. 

 

Szabó Péter polgármester: 

A tervezést meg lehet indítani. Ha kialakításra kerül járda a jelenleg ott parkoló autók nem 

állhatnak rá. 14. pontként fel lehet írni a járda tervezést. 
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Szalókiné Sike Krisztina képviselő: 

A temető oldalában valóban szükséges lenne a járda kialakítása, mert ott balesetveszélyes a 

közlekedés az Arany János út végétől. 

 

Szabó Péter polgármester: 

Szintén fontos lenne megoldani a Dobó úton a járdát az óvodától dr. Koncz Andor házáig tartó 

szakaszon. A Szomolyai útra is lehetne járdát tervezni. A vízelvezető árkokat csak indokolt 

esetben fedjük be. A Rákóczi út végén is érkezett kérelem járda kialakításra. 

 

Szabados Tamás képviselő: 

A legfontosabb az oncsai szakaszon az árok befedése. A balesetveszélyes utakra kell a járda 

elsősorban. A Rákóczi út vége nem balesetveszélyes. 

 

Dr. Koncz Andor képviselő: 

A Dobó úton volna hely a járdaépítésre a szilvafák és a kerítések között. 

 

Csufor Sándor képviselő: 

Csernus Imre házánál valóban nagyon balesetveszélyes az úton történő parkolás. A járda 

kialakítása megszüntetné ezt a helyzetet. 

 

Szabó Péter polgármester: 

Árajánlatot fog kérni a tervezőtől erre a feladatra. 

 

Szalókiné Sike Krisztina képviselő: 

Szerinte az 1. és 4. pont a legfontosabb. 

 

Szabó Péter polgármester: 

Az Oncsán 13 lakos jelezte, hogy nem tud az ingatlanára beállni a terepviszonyok miatt. A 

közlekedési hatóság úgy döntött a helyszíni szemlét követően, hogy nem kerül le a várakozni 

tilos tábla a Kossuth út felső szakaszáról. 

 

Csufor Sándor képviselő: 

Azt a szakaszt a patakig meg kell tervezni. Beton csöveket kell venni és a lakosok tegyék le az 

ingatlanaik elé. A tervezés 3 millió Ft, ennyi pénzért meg kell venni a csöveket. 

 

Dr Nagy Károlyné aljegyző: 

Közútkezelői hozzájárulás kell hozzá. 

 

Szabados Tamás képviselő: 

Mennyire veszik ezt komolyan? 

 

Dr. Nagy Károlyné aljegyző: 

A Bartók utcával kapcsolatban is fizetett az önkormányzat bírságot. 
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Szabó Péter polgármester: 

Az árkot profilozó gép kiszedné és akkor nem állnának oda az autóval. 

 

Szabados Tamás képviselő: 

A lakosok parkolását ne az önkormányzat oldja meg, nem a mi feladatunk. 

 

Dr. Nagy Károlyné aljegyző: 

Nem egységes az ott lakók véleménye, más-más az érdekük. Egyre több az autó ott is, legalább 

2 db ingatlanonként. 

 

Szabados Tamás képviselő: 

Nála is ez a gond, amióta kész lett a Szomolyai út, nem tud az út mellett parkolni. 

 

Szalókiné Sike Krisztina képviselő: 

Ezzel a helyzettel kezdeni kell valamit. 

 

Dr. Koncz Andor képviselő: 

Makláron beton elemeket helyeztek le, az nem lenne itt is jobb. 

 

Csufor Sándor képviselő: 

Az autó félig az úton félig az árokban áll. 

 

Szabó Péter polgármester: 

A Kossuth úttal kapcsolatos témát a Magyar Közút lezárta. 

 

Dr. Koncz Andor képviselő: 

Törvényesen kell eljárni és terveztetni kell, esetleg szakaszolva kell megcsinálni. 

 

Szalókiné Sike Krisztina: 

Az Oncsán 1-2 nagyobb parkoló helyet kellene kialakítani. 

 

Szabó Péter polgármester: 

Jó ötlet, ha lenne 2 nagyobb parkoló sziget, de kérdés, hogy van- e ott olyan telek, ami alkalmas 

lenne erre. 

 

Csufor Sándor képviselő: 

Mit akarunk megoldani? Ha a vízelvezetést, ki kell ásni az árkot és nem lehet ott állni, ha a 

parkolást le kell fedni azt a részt. 

 

Szalókiné Sike Krisztina képviselő: 

Egy utcában nem lehet mind a két oldalon megtiltani a parkolást. Meg kell érteni, hogy 

gyalogolni kellene a parkoló szigettől. Meg kell nézni van-e ott parkolónak való terület. 
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Dr. Koncz Andor képviselő: 

Egerben a Vécsey völgyön megtiltották. 

 

Szabados Tamás képviselő: 

A parkolás nem önkormányzati feladat, a vízelvezetés pedig az. 

 

Csufor Sándor képviselő: 

Az árok legyen kiásva, a két dolog együtt akkor megy, ha lefedjük az árkot. 

 

Szabó Péter polgármester: 

Ha belenyúlunk a vízelvezetési rendszerbe, máshol is gond lehet. Helyre kell állítani az árkot, 

ha van erre pályázat és meg kell oldani abból. 

 

Hegedűsné Majnár Márta alpolgármester: 

Található a faluban erre szakértő? Akkor lehet jól választani, ha egy szakértő alá tudja 

támasztani a dolgokat. Mi a cél a vízelvezetés, vagy a parkolás? 

 

Szabó Péter polgármester: 

A tulajdonosoknak kötelező az árok rendben tartása. Hosszú távú vagy rövid távú megoldást 

keressünk? Ha kikotortatjuk a géppel és mi visszük el belőle az anyagot, gyorsabb és olcsóbb 

lenne.  

 

Hegedűsné Majnár Márta alpolgármester: 

Segíteni kell a belső oldalon lakó tulajdonosokat, hogy az ingatlanra bejuthassanak, és akkor 

csak a vízelvezetést kell megoldani. Költségtakarékos megoldást kell keresni. 

 

Csufor Sándor képviselő: 

Miért nem állnak be az ott lakók, sokan ott állnak. 

 

Szabó Péter polgármester: 

Egyes helyeken, hogy lehet megoldani a helyzetet, szakember kell hozzá. Kér információt a 

tervezőtől, hogy mit lehetne csinálni, hogy megoldott legyen az ügy. 

A régi iskola előtti tér rendbetétele is régi kérés, valamint a Deák Ferenc út első szakaszának 

árok helyreállítása is. 

 

Hegedűsné Majnár Márta alpolgármester: 

A faluközpont rendbe lenne és a parkolás is biztosított lenne ezen a szakaszon. 

 

Szalókiné Sike Krisztina képviselő: 

A Kölcsey úton nem sikerült az előző évben megoldani a vízelvezetési problémát.  

 

Csufor Sándor képviselő: 

Valóban körbe kellene járni ezeket a területeket. 
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Czinkéné Szűcs Krisztina: 

A Pocemnél is nagyon fontos lenne az út javítása, mert sok vendég jár arra. 

 

Dr. Koncz Andor képviselő: 

Megállapodást kell kötni a Farkaskő Egyesülettel erre a feladatra. 

 

Szabados Tamás képviselő: 

A József Attila úti kertek és a Szomolyai úti telkek találkozásánál egy árok kialakítása nagyon 

fontos lenne, mert nagy esőnél elönti a kerteket a víz. 

 

Szabó Péter polgármester: 

A tulajdonosok befogták az árkokat, mindenki telkéből el kellene venni 2 métert, és úgy 

megoldást keresni a problémára. 

 

Csufor Sándor képviselő: 

A faluban a felszíni vizeket rendbe kellene tenni, és a járdákat is meg kellene nézni. A 

barlanglakásoknál is valóban lehetne valamit csinálni. 

 

Dr. Koncz Andor képviselő: 

Ki kell menni a következő ülés előtt és megnézni, hogy milyen megoldás lehetséges. 

 

Szabados tamás képviselő: 

Ki kell tenni a Honvéd út elejére a behajtani tilos táblát, hogy csak az ott lakók mehessenek be. 

 

Szabó Péter polgármester: 

A temetőnél van parkoló azoknak, akik a barlanglakásokhoz mennek. 

 

Szabados tamás képviselő: 

A faluban sok tájékoztató tábla rossz irányt mutat, át kell nézni őket. 

 

Szabó Péter polgármester: 

Az útalap csoportban akkor az 1,2,3 munka élvez prioritást és 14. pontként szerepel a járda 

tervezés ez a negyedik fontos feladat. 

 

Hegedűsné Majnár Márta alpolgármester: 

Farkas Eszteréktől a gyalogos közlekedésre kell alkalmassá tenni az utat a Pocemig, a 

temetőparkolóra pedig jobban fel kell hívni a figyelmet, hogy oda parkoljanak. 

Rendezvényeken is ott parkolhatnának az autósok. 

 

dr. Nagy Károlyné aljegyző: 

A Csernus Imre melletti területet ki lehetne sajátítani parkolónak. 

 

Szabó Péter polgármester: 

A Turizmus címszó alatt szerepel a piac önereje, a gazdaház udvarán rendbe kell tenni a pajta 
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előtti teret, mert munkahelyi baleset is volt már ott. A Mátyás térre vonatkozóan pályázat 

kerülne beadásra, és szintén ott egy nyitott konyha kerülne kialakításra kemencével, ez már 

ezen a nyáron látogatható lehetne. A Mátyás téren lévő másik még romos ház állagmegóvását 

is el kell végezni. Valamint folytatni kellene a Mátyás téren a telekvásárlásokat, ennek egyik 

eleme a Kubu Zsolt tulajdonában lévő ingatlan. Jelenleg a Cserépi úton eladó egy kisebb 

lakóház, melyet csereingatlanként felajánlanánk neki, sokkal jobb körülmények közé 

kerülnének a jelenlegitől. Tudomásukra jutott az is, hogy árverés alatt van a gazdaház melletti 

ingatlan is. 

 

Czinkéné Szűcs Krisztina: 

Az a ház nagyon jó lenne az önkormányzatnak, mert öltözésre is tudnánk használni és 

vizesblokk is lenne benne. Már többször is felmerült a gazdaházhoz terület vásárlása, most itt a 

jó alkalom. A gazdaházra egyre nagyobb az igény, egy rossz szomszéd sok gondot jelenthet. 

 

Hegedűsné Majnár Márta alpolgármester: 

A felújításra is kell pénz, és időközben bármilyen probléma is előjöhet. 

 

Szabados Tamás képviselő: 

Van-e erre valóban keret? 

 

Szabó Péter polgármester: 

Mi legyen, licitáljon-e Barta Ottó féle ingatlanra? 

A Képviselő-testület tagjai egyhangú 5 igen 1 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozták.  

 

Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (I.29) határozata:  

Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Noszvaj, belterület 382 

hrsz-ú, természetben a Noszvaj, Deák Ferenc u. 42. szám alatti ingatlan árverés kitűzésének 

ügyét. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a 193.V.0533/2017/55/1 és a 

193.V.0457/2017/64/1 ügyiratszámú árverés kitűzése során az önkormányzat licitáljon és éljen 

elő- árverezési jogával.  

 

Felelős: Szabó Péter polgármester 

Határidő: 2020.02.03. 
 

Szabó Péter polgármester: 

Az Egyéb címszó alatti tételekből a legfontosabb az első három tétel, ezek kerülnek 

betervezésre a költségvetésbe. 

2./ Nonprofit Kft-nek az idegenforgalmi feladat átadásának előkészítése  

Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 

 

Szabó Péter polgármester: 

A kulturális feladatok ellátását közfeladatként fogja végezni a Nonprofit Kft, így a jelenlegi 

Síkfőkút tórétre és felső tóra vonatkozó zöldterület kezelési közfeladat mellé fel kell venni még 

kötelező feladatellátási területként a kulturális tér hasznosítást, melyhez az IKSZT egy 
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szobájának üzemeltetése és a kulturális referens bérének átadása tartozik. A muzeális tér 

üzemeltetés, vagyis a Gazdaház és a 237 hrsz-ú Mátyás téri ingatlan üzemeltetése és a 

Gazdaházi gondnok 4 órás bérének átadása tartozik még ide. A turisztikai rendezvényeket és a 

Patak parti piac üzemeltetését is átadja az önkormányzat a Nonprofit Kft számára, mégpedig 

vállalkozási szerződésen keresztül. Ezen belül átadásra kerül a Piac épülete, a zárt áruszállító 

teherautó, a pályázatban vállalt 1 fő bére, valamint a rendezvényszervezéshez kötődő eszközök 

is. A cél az, hogy üzemeltetési bevételek eredményeképp évről évre kevesebb összeget kelljen 

átadni a nonprofit kft számára a feladatellátáshoz. Amennyiben a piac megnyílik, rendeletben 

lesz szabályozva, hogy csak azon a helyen lehet árusítani a településen. Vásárokat lehet 

szervezni, elmegyünk almáért, hagymáért, burgonyáért messzire, és olcsóbban árusítjuk a 

lakosságnak. A tervek szerint hetente két nap lenne nyitva. 

 

Szalókiné Sike Krisztina képviselő: 

Jó dolog lenne, mert sem sajtért, sem húsért nem szerencsés a házakhoz elmenni, mert gyakran 

nincsennek odahaza. Biztonságos helyről származó árut szívesebben vesznek az emberek, mint 

nagyobb áruházakból. 

 

Szabó Péter polgármester: 

Nyáron nagy az idegenforgalom, így van igény a piacra. 

 

Hegedűsné Majnár Márta alpolgármester: 

Lehet belőle turisztikai attrakciót is csinálni. A presbitérium is beszélt az előző ülésén a 

templom látogathatóságáról. Valaki a tévére felmondaná az ismertető szöveget és azon meg 

lehetne hallgatni. 

 

Dr. Nagy Károlyné aljegyző: 

Vállalkozási szerződés lesz kötve az Önkormányzat és a Kft. között. 

 

Czinkéné Szűcs Krisztina a Nonprofit Kft. vezetője: 

A Kft. alapfeladatot lát el. A feladatok ellátására szolgáltatási terv készül. Áfát csak abban az 

esetben igényelhetnek vissza, ha a rendezvény belépőjegyes lesz. Nagyon oda kell figyelni a 

dolgokra, a könyvelővel is egyeztetni kell. Egyik feladatuk a közművelődési rendelet 

értelmében a hagyomány őrzés. Az Egyetem is figyeli az eseményeket, hiszen gyakorlati 

helyszín vagyunk. Ő az egy személyi felelőse a dolgoknak, természetesen nem egyedül 

dolgozik, hanem segítőkkel. Jobb lenne, ha egy kézben összpontosulnának a rendezvények, 

nem pedig széttagolódva önkormányzati, Nonprofit Kft-s és Egyesületi rendezvényre. 

 

Hegedűsné Majnár Márta alpolgármester: 

Az elődjénél korábban hasonló jellegű probléma merült fel, mivel jogosulatlanul igényeltek 

vissza nagyobb összegű ÁFÁ-t. Amennyiben számla kiállítása történik, már lehet 

visszaigényelni. 

 

Szabó Péter polgármester. 

Arra kell törekedni, hogy hasznot is termeljenek a rendezvények. Ők vállalkozói szemlélettel 

tudnak működni. 
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Hegedűsné Majnár Márta alpolgármester: 

Vannak jó példák az ilyen feladatellátásra más településeken, ahol szintén egy ember az 

irányító, így egy kézben koncentrálódik a feladat. 

 

Czinkéné Szűcs Krisztina a Nonprofit Kft. vezetője: 

A Kft. hatékonyan tud működni, a cél az, hogy az önkormányzat is részesüljön a haszonból. 

 

Szabó Péter polgármester: 

A nettó éves árbevétel 10 millió Ft már most, akik benne vannak, azoknak a munkáját segítjük. 

Minden rendezvénynek van pozitív pénzügyi vonzata a településen, hiszen az előző évben a 

tervezettnél jóval magasabb idegenforgalmi adót fizettek be. 

 

A Képviselő-testület tagjai részéről egyéb hozzászólás nem érkezett, így egyhangú 6 igen 

szavazattal az alábbi határozatot hozták.  

 

Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020. (I.29) határozata:  

Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 

idegenforgalmával, a közművelődéssel, turizmussal kapcsolatos feladatainak ellátását. A 

Képviselő-testület úgy döntött, hogy a nyilvános könyvtári ellátás biztosításán kívül a 

fentiekben feladatok ellátására szerződést köt a Noszvaji Táj- és Falugazda Nonprofit Kft.-vel. 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, és az aljegyzőt, hogy a feladatátadáshoz 

szüksége dokumentumokat készítse elő. 

 

Felelős: Szabó Péter polgármester 

dr. Nagy Károlyné aljegyző 

Határidő: folyamatos 

 

3./ A közszolgálati tisztviselők jogviszonyával összefüggő rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző 

 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző: 

A köztisztviselői és a kormánytisztviselői illetményalap 2008. évtől egységesen 38.650,- Ft. 

Felsőtárkány Község Önkormányzata és Noszvaj Községi Önkormányzat 2017. január 1. 

napjától a Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek 

illetményalapját 46.000,- Ft-ban határozta meg. A 2020-as évre az előző évihez képest 8 %-os 

minimálbér és garantált bérminimum emelkedés volt, és a gazdasági szektorban is emelkedtek 

a fizetések.  Ehhez igazodva javaslatot készített a köztisztviselői illetményalap 52.000.- Ft-ra 

történő emelésére. 

 

Szabó Péter polgármester: 

Ismerjük el a dolgozók munkáját, javasolja a rendelet módosítás elfogadását. 

 

A képviselők részéről a rendelethez hozzászólás nem érkezett, így a polgármester szavazásra 

tette fel a rendelet elfogadását. 

Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2/2020. (I. 31.) önkormányzati 

rendeletet a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénynek az Önkormányzati Hivatal 

közszolgálati tisztviselőinek jogviszonyával összefüggő egyes kérdésekről szóló 1/2013. 
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(I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról egyhangú 6 igen szavazattal elfogadta. (A 

2/2020. (I.31.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

4./ Közös Hivatal SZMSZ módosítása 

Előterjesztő: Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző 

 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző: 

A képviselő-testületek a közös önkormányzati hivatalt az önkormányzatok működésével, a 

polgármester, a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való elkészítésével, 

végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására hozták létre. Az SZMSZ 2013. januári 

megalkotása óta eltelt időszakban több, a szervezetet érintő változás történt, amelyeket az 

alapdokumentumban át kell vezetni. A változások a dokumentumban pirossal vannak kiemelve. 

 

A Képviselő-testület tagjai részéről egyéb hozzászólás nem érkezett, így egyhangú 6 igen 

szavazattal az alábbi határozatot hozták.  

 

Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2020. (I.29) határozata:  

Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete figyelemmel Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84-86. §. rendelkezéseiben foglaltakra 

- a határozat mellékletét képező 2020. február 1. napjától hatályos Felsőtárkányi Közös 

Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző: 

Az új jegyző február 10-én állna munkába, ő pedig február 16-ig még dolgozik, így egy hetet 

még elképzelhető, hogy közösen fognak dolgozni, így ez státusz szám emelkedést és 

bértöbbletet jelenthet, melyet természetesen a Felsőtárkányi Önkormányzat biztosít. 

 

Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2020. (I.29) határozata:  

Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a közös önkormányzati 

hivatal létszámkeretére vonatkozó szóbeli előterjesztést. 

A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal 

létszámkeretét a jegyzői állás 2020. február 17-től történő betöltése céljából, amennyiben 

szükséges 2020. február 10. napjától 2020. február 16. napjáig 1 fő főállású közszolgálati 

tisztviselői státusszal bővíti.  

Felelős: Hegyiné Kertész Zsuzsanna 

jegyző 

Határidő: azonnal 

 

5./ Az óvodai pályázat közbeszerzéssel kapcsolatos ügye 

Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 

 

Szabó Péter polgármester: 

Sajnos az óvodai pályázat közbeszerzési eljárását szakmai és formai hibák miatt 

eredménytelennek kell tekinteni.  

 

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

alábbi határozatot hozták.  
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Noszvaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2020. (I.29) határozata:  

Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Noszvaji Cseperedő Óvoda bővítése 

csoportszobával” tárgyú, Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti nemzeti, nyílt közbeszerzési 

eljárásban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény alapján úgy dönt, hogy az 

eljárást eredménytelennek nyilvánítja a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján. 

 

Felelős: Szabó Péter polgármester 

Határidő: azonnal 

 

6./Döntés az önkormányzati utakon történt káresetek ügyében 

Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 

 

Szabó Péter polgármester: 

Megkérdezi, van-e valakinek véleménye, javaslata a kiküldött levéllel, fotókkal kapcsolatban. 

 

A Képviselő-testület tagjai részéről egyéb hozzászólás nem érkezett, így egyhangú 6 igen 

szavazattal az alábbi határozatot hozták.  

 

Noszvaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2020. (I.29) határozata:  

Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Jordán Gábor (699006PA) 

Noszvaj, Gyöngyvirág u. 28. szám alatti lakos kártérítés iránti igényét, mely a 2020.01.28-án a 

kora délutáni órákban Jordán Ildikó közúti balesete miatt keletkezett. A Képviselő-testület úgy 

döntött, mivel az ügyben rendőrség által készített jegyzőkönyv, szakértői vélemény nem 

készült, az útviszonyoknak megfelelő közlekedés a kérelmező által nem bizonyított, ezért az 

önkormányzat kártérítést nem tud fizetni. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy 

a döntésről a kérelmezőt értesítse. 

Felelős: Szabó Péter polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

A nyílt ülésen egyéb napirendi pont nem merült fel, így a polgármester úr megköszönte a 

részvételt, és az ülést 19.45 órakor bezárta. 

 

             kmf. 

 

 

   Szabó Péter Hegyiné Kertész Zsuzsanna 

   polgármester jegyző megbízásából 

 

 

           Dr. Nagy Károlyné 

  aljegyző 

 

 

 

 Dr. Koncz Andor Nagy Dénesné 

 jkv. hitelesítő jegyzőkönyvvezető 


