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                                                     Noszvaj Községi Önkormányzat 
                                               Pénzügyi, Gazdasági- és Ellenőrző Bizottság 

                               3325 Noszvaj, Kossuth u. 1. 
                                     Telefon: 463-055, 563-035,463-081 

                          Email: hivatal@noszvaj.hu 

 
Jegyzőkönyv 

Készült: Noszvaj Községi Önkormányzat Pénzügyi, Gazdasági- és Ellenőrző Bizottságának, 
2020. október 28-án 16.30 órakor megtartott nyílt ülésén a Felsőtárkányi Közös 
Önkormányzati Hivatal Noszvaji Kirendeltségének Tanácskozó termében. 
 

Jelen vannak: Szabó Péter polgármester, Dr. Koncz Andor PGEB Elnök, Csufor Sándor 
PGEB tag, Dr. Nagy Károlyné aljegyző, Nagy Dénesné jegyzőkönyvvezető 
 
Dr. Koncz Andor PGEB Elnöke:  
Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Pénzügyi, Gazdasági- Ellenőrző Bizottság 
ülésének összehívása szabályszerűen történt, az ülés határozatképes, mivel két tag megjelent. 
Tájékoztatja a bizottságot, hogy az ülésről jegyzőkönyv készül, javaslatot tesz arra, hogy a 
jegyzőkönyvet Nagy Dénesné vezesse.  

Kéri a bizottsági tagokat a javaslat elfogadására. 

A bizottság a javaslatot egyhangúlag 2 igen szavazattal elfogadta. 

A jegyzőkönyv vezetése a 23 oldaltól a 25 oldalig folyamatos számozással történik. 
 

Napirendi pont: 
1. 2020.évi költségvetési rendelet módosítása 

Előterjesztés: Szabó Péter polgármester 
 

Dr. Koncz Andor PGEB elnöke: 
Átadja a szót a polgármesternek, ismertesse a költségvetés módosítását. 
 
Szabó Péter polgármester:  
A költségvetés adatai módosításra kerültek. Jelenleg 25 millió Ft tartalékkal rendelkezünk, 
mivel vannak dolgok, amelyek nem a tervek szerint valósultak meg, és elmaradt a nagy 
költségvetésű Kemencés nap is. Ebből az összegből 10 millió Ft-ot útfejlesztésre és 
telekvásárlásra fordítanánk. A testületi ülésen tárgyalni fogjuk Siklósi Zoltán és Maliga Péter 
útfelújításra vonatkozó kérelmét. Siklósi Zoltán Noszvajra hozta a cégét, így ide fizeti az 
Iparűzési adót, Maliga Péter pedig évente 2 millió Ft idegenforgalmi adót fizet be. 
A Deák Ferenc út 42. sz alatti ingatlan vonatkozásában a másik tulajdonosnak 5 millió Ft-ot 
ajánlanánk fel a tulajdonrésze megvásárlására. Az óvodánál egy technikai átcsoportosításra 
kerülne sor a dologi kiadások sorából személyi kiadásra. 
 
Dr. Koncz Andor PGEB Elnöke:  
Ha nincs kérdés a napirendi ponthoz, akkor fogadjuk el az előterjesztést. 
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A bizottság tagjai részéről egyéb hozzászólás nem érkezett, így egyhangúlag 2 igen 

szavazattal az alábbi határozatokat hozták.  

Noszvaj Községi Önkormányzat Pénzügyi, Gazdasági- és Ellenőrző Bizottságának 
24/2020. (X.28.) határozata:  
Noszvaj Községi Önkormányzat Pénzügyi, Gazdasági- és Ellenőrző Bizottsága az 
önkormányzat 2020.évi költségvetés módosítását a kiküldött előterjesztés szerint jóváhagyja, 
és javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra. 

        Felelős: Szabó Péter polgármester 
        Határidő: azonnal 
 

2.Szociális célú tűzifa támogatásról szóló rendelet módosítása 
   Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 

 
Dr. Koncz Andor PGEB Elnöke:  
Abban kellene dönteni, hogy a jelenleg érvényben lévő rendelet előírásai alapján kerüljön 
kiosztásra a tűzifa, vagy változtassunk a feltételeken. Az idén közel fele mennyiségű fát 
kaptunk. Kérdés még az is, kitől vásároljuk meg. A beszállítókat meg kellene versenyeztetni. 
 
Csufor Sándor PGEB tag: 
Nagy Lórántot és Juhász Csabát is meg kellene kérdezni. 
 
Dr. Koncz Andor PGEB tag: 
Van olyan szállító, aki Egerből egyből a jogosultnak tudná vinni a fát, így nem kellene kétszer 
pakolni. 
 
Szabó Péter polgármester: 
Kérdés, hogy ezek a fuvarozók számlaképesek-e? Jordán László a fát 6 fuvarral tudná 
behozni. Az a cél, hogy minél olcsóbb legyen a szállítás költsége. Amennyiben télen történik 
a kiszállítás és esik a hó a mi karbantartóink a hótakarítással lesznek elfoglalva. Valóban jobb 
lenne, ha olyan szállítana, aki egyből a jogosult részére vinné ki. 
 
Csufor Sándor PGEB tag: 
Házhozszállítással kell kérni az árajánlatokat. 
 

A bizottság tagjai részéről egyéb hozzászólás nem érkezett, így egyhangúlag 2 igen 

szavazattal az alábbi határozatokat hozták.  

Noszvaj Községi Önkormányzat Pénzügyi, Gazdasági- és Ellenőrző Bizottságának 
25/2020. (X.28.) határozata:  
Noszvaj Községi Önkormányzat Pénzügyi, Gazdasági- és Ellenőrző Bizottsága úgy döntött, 
hogy nem javasolja a jelenleg hatályban lévő szociális tűzifa támogatásról szóló rendelet 
módosítását, a jelenleg hatályban lévő szabályok alapján történjen meg a szociális célú tűzifa 
kiosztása. 

 
Mivel az ülésen egyéb napirendi pont nem merült fel Dr. Koncz Andor PGEB elnök 16:55-
kor az ülést bezárta. 
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Kmf. 

 

 

…………………………………   
    Dr. Koncz Andor PGEB elnök   

 
  dr. Márton Erik György 
       jegyző megbízásából 
 
 
 
     Dr. Nagy Károlyné 
           aljegyző  

 

 

  Nagy Dénesné  
jegyzőkönyvvezető 

 
 


