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Jegyzőkönyv 

Készült: Noszvaj Községi Önkormányzat Polgármesterének 2020. november 18-án meghozott 
zárt ülésen tárgyalandó döntéseiről a Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal Noszvaji 
Kirendeltségének Polgármesteri Irodájában. 
 
Jelen vannak: Szabó Péter polgármester, dr. Nagy Károlyné aljegyző 

Szabó Péter polgármester: 
Egy lakosunk nehéz helyzetbe került, nem rendelkezik rendszeres jövedelemmel és egyedül 
él, ezért hivatalból rendkívüli települési támogatást adok neki. Ezen kívül elbírálom a Bursa 
Hungarica támogatásokat. 
 
Noszvaj Községi Önkormányzat Polgármesterének 43/2020.  (XI.18.) határozata: 

Noszvaj Község Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére és a 

veszélyhelyzet elrendelésére figyelemmel – úgy döntött,  

hogy Makkai Istvánné Noszvaj, Deák Ferenc út 65. szám alatti lakos kérelmének helyt ad, és 
részére 7.000.-Ft, azaz (Hétezer forint) összegű rendkívüli települési támogatást állapít meg. 
A határozat a többször módosított 1993. évi III. törvény 45.§-a (3)-(5) bekezdésein, valamint 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015 (II.27.) önkormányzati 
rendelet 11.§ (5) bekezdésén alapul. 
A határozat részletes indokolását és a jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatást a 2016. 
évi CL. törvény 80-81.§-a alapján mellőzi. 

Felelős: Szabó Péter polgármester 
dr. Nagy Károlyné aljegyző 

                                                                  Határidő: azonnal 
 

Szabó Péter polgármester: 
A Bursa Hungaricát tartalmazó rendeletben az előző évben felemelésre került a jövedelem 
határ a mindenkori garantált bérminimum 42 %-ára. Ebben az évben az egy főre jutó 
jövedelemhatár 88.452 Ft. Minden pályázó csatolta a szükséges dokumentumokat. Az előző 
évihez hasonlóan 5000 Ft legyen a támogatás személyenként és havonta. 9 kérelem érkezett, 
ismertetem, hogy kik felelnek meg a feltételeknek: Kovács Kinga Jusztina, Bóta Dorottya, 
Brabanti Kristóf, Nagy Judit, Pászti Márta, Pászti Anna, Pintér Zsolt. Akik nem feleltek meg a 
rendelet feltételeinek, mivel olyan értékhatár fölötti összegű vagyonnal rendelkeznek, mely 
alapján a támogatás nem adható meg Dsupin Kata Klára, Dsupin Lilla Mária. 

 

mailto:hivatal@noszvaj.hu


Noszvaj Községi Önkormányzat Polgármesterének 44/2020. (XI.18.) határozata: 

Noszvaj Község Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére és a 

veszélyhelyzet elrendelésére figyelemmel – döntött  
 
a BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI 
ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2021. ÉVI FORDULÓJÁRA benyújtott „A” típusú 
pályázatokról. 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi szabályozásáról megalkotott 17/2015. (IX.15.) számú 
rendeletében foglaltak alapján: 

 Kovács Kinga Jusztina 3325 Noszvaj, Síkfőkút út 4. sz alatti lakost 10 hónapon 
keresztül havi 5.000 Ft ösztöndíj támogatásban részesíti. 
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet. 

Felelős: dr. Nagy Károlyné aljegyző 
Határidő: folyamatos 

 

Noszvaj Községi Önkormányzat Polgármesterének 45/2020. (XI.18.) határozata: 

Noszvaj Község Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére és a 

veszélyhelyzet elrendelésére figyelemmel – döntött 
 
a BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI 
ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2021. ÉVI FORDULÓJÁRA benyújtott „A” típusú 
pályázatokról. 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi szabályozásáról megalkotott 17/2015. (IX.15.) számú 
rendeletében foglaltak alapján: 

 Nagy Judit 3325 Noszvaj, II. Rákóczi út 41/A szám alatti lakost 10 hónapon keresztül 
havi 5.000 Ft ösztöndíj támogatásban részesíti. 
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet. 

Felelős: dr. Nagy Károlyné aljegyző 
Határidő: folyamatos 

 
Noszvaj Községi Önkormányzat Polgármesterének 46/2020. (XI.18.) határozata: 

Noszvaj Község Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére és a 

veszélyhelyzet elrendelésére figyelemmel – döntött  

a BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI 
ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2021. ÉVI FORDULÓJÁRA benyújtott „A” típusú pályázatokról. 



Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi szabályozásáról megalkotott 17/2015. (IX.15.) számú 
rendeletében foglaltak alapján: 

 Pászti Anna 3325 Noszvaj, Kossuth Lajos út 152. szám alatti lakost 10 hónapon 
keresztül havi 5.000 Ft ösztöndíj támogatásban részesíti. 
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet. 

Felelős: dr. Nagy Károlyné aljegyző 
Határidő: folyamatos 

Noszvaj Községi Önkormányzat Polgármesterének 47/2020. (XI.18.) határozata: 

Noszvaj Község Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére és a 

veszélyhelyzet elrendelésére figyelemmel – döntött 
 
a BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI 
ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2021. ÉVI FORDULÓJÁRA benyújtott „A” típusú 
pályázatokról. 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi szabályozásáról megalkotott 17/2015. (IX.15.) számú 
rendeletében foglaltak alapján: 

 Pászti Márta Eszter 3325 Noszvaj, Kossuth Lajos út 152. szám alatti lakost 10 
hónapon keresztül havi 5.000 Ft ösztöndíj támogatásban részesíti. 
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet. 

Felelős: dr. Nagy Károlyné aljegyző 
Határidő: folyamatos 

Noszvaj Községi Önkormányzat Polgármesterének 48/2020. (XI.18.) határozata: 

Noszvaj Község Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére és a 

veszélyhelyzet elrendelésére figyelemmel – döntött 
 
a BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI 
ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2021. ÉVI FORDULÓJÁRA benyújtott „A” típusú 
pályázatokról. 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi szabályozásáról megalkotott 17/2015. (IX.15.) számú 
rendeletében foglaltak alapján: 

 Bóta Dorottya 3325 Noszvaj, Béke út 21. sz alatti lakost 10 hónapon keresztül havi 
5.000 Ft ösztöndíj támogatásban részesíti. 
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet. 

Felelős: dr. Nagy Károlyné aljegyző 



Határidő: folyamatos 

Noszvaj Községi Önkormányzat Polgármesterének 49/2020. (XI.18.) határozata: 

Noszvaj Község Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére és a 

veszélyhelyzet elrendelésére figyelemmel – döntött 
 
a BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI 
ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2021. ÉVI FORDULÓJÁRA benyújtott „A” típusú 
pályázatokról. 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi szabályozásáról megalkotott 17/2015. (IX.15.) számú 
rendeletében foglaltak alapján: 

 Brabanti Kristóf 3325 Noszvaj, Béke út 25. sz alatti lakost 10 hónapon keresztül havi 
5.000 Ft ösztöndíj támogatásban részesíti. 
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet. 

Felelős: dr. Nagy Károlyné aljegyző 
Határidő: folyamatos 

Noszvaj Községi Önkormányzat Polgármesterének 50/2020. (XI.18.) határozata: 

Noszvaj Község Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére és a 

veszélyhelyzet elrendelésére figyelemmel – döntött  
 
a BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI 
ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2021. ÉVI FORDULÓJÁRA benyújtott „A” típusú 
pályázatokról. 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi szabályozásáról megalkotott 17/2015. (IX.15.) számú 
rendeletében foglaltak alapján: 

 Pintér Zsolt 3325 Noszvaj, Kossuth út 120. sz alatti lakost 10 hónapon keresztül havi 
5.000 Ft ösztöndíj támogatásban részesíti. 
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet. 

Felelős: dr. Nagy Károlyné aljegyző 
Határidő: folyamatos 

Noszvaj Községi Önkormányzat Polgármesterének 51/2020. (XI.18.) határozata: 

Noszvaj Község Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére és a 

veszélyhelyzet elrendelésére figyelemmel – döntött 
 
a BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI 



ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2021. ÉVI FORDULÓJÁRA benyújtott „A” típusú 
pályázatokról. 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi szabályozásáról megalkotott 17/2015. (IX.15.) számú 
rendeletében foglaltak alapján: 

Dsupin Lilla Mária 3325 Noszvaj, Kossuth út 125. szám alatti lakos 

pályázati kérelmét, a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi 
szabályozására megalkotott Noszvaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. 
(IX.15.) számú rendelet 8.§-ban foglaltak figyelembevételével  
 

e l u t a s í t j a. 
 

A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet. 
 

Indokolás 
 

Noszvaj Község Polgármestere a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Szociális Ösztöndíjjal 
kapcsolatos kérelem elutasítását azzal indokolja: hogy a pályázati kérelmet benyújtó hallgató 

családja vagyonnal rendelkezik. 

Noszvaj Község Polgármesterének határozata elleni fellebbezést, a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulójának Általános Szerződési 
Feltételeit megállapító szabályzat 17. pontja fogalmazza meg. 

Felelős: dr. Nagy Károlyné aljegyző 
Határidő: folyamatos 

 

Noszvaj Községi Önkormányzat Polgármesterének 52/2020. (XI.18.) határozata: 

Noszvaj Község Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére és a 

veszélyhelyzet elrendelésére figyelemmel – döntött  
 
a BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI 
ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2021. ÉVI FORDULÓJÁRA benyújtott „A” típusú 
pályázatokról. 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi szabályozásáról megalkotott 17/2015. (IX.15.) számú 
rendeletében foglaltak alapján: 

Dsupin Kata Klára 3325 Noszvaj, Kossuth út 125. szám alatti lakos 

pályázati kérelmét, a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi 
szabályozására megalkotott Noszvaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. 
(IX.15.) számú rendelet 8.§-ban foglaltak figyelembevételével  
 

e l u t a s í t j a. 



 
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet. 
 

Indokolás 
 

Noszvaj Község Polgármestere a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Szociális Ösztöndíjjal 
kapcsolatos kérelem elutasítását azzal indokolja: hogy a pályázati kérelmet benyújtó hallgató 

családja vagyonnal rendelkezik. 

Noszvaj Község Polgármesterének határozata elleni fellebbezést, a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulójának Általános Szerződési 
Feltételeit megállapító szabályzat 17. pontja fogalmazza meg. 

Felelős: dr. Nagy Károlyné aljegyző 
Határidő: folyamatos 

Szabó Péter polgármester: 
Dsupin Lilla Mária és Dsupin Kata Klára nem részesült Bursa Hungarica támogatásból, mivel 
a család vagyona miatt nem felel meg a rendelet előírásainak. Korábban ilyen esetben a 
szociális rendelet 11.§ (5) bekezdése értelmében a nyugdíjminimum kétszeresének megfelelő 
összegű támogatást adtunk. Főként most támogassuk a lányok továbbtanulását, mivel a 
koronavírus miatt az édesapjukat is elveszítették. 

 
Noszvaj Községi Önkormányzat Polgármesterének 53/2020. (XI.18.) határozata: 

Noszvaj Község Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére és a 

veszélyhelyzet elrendelésére figyelemmel – úgy döntött, hogy 
 
Dsupin Lilla Mária Noszvaj, Kossuth út 125. szám alatti lakos kérelmének helyt ad, és részére 
57.000.-Ft, azaz Ötvenhétezer forint összegű rendkívüli települési támogatást állapít meg. 
A határozat a többször módosított 1993. évi III. törvény 45.§-a (3)-(5) bekezdésein, valamint 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015 (II.27.) önkormányzati 
rendelet 11.§ (5) bekezdésén alapul. 
A határozat részletes indokolását és a jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatást a 2016. 
évi CL. törvény 80-81.§-a alapján mellőzi. 
 

Felelős: Szabó Péter polgármester 
dr. Nagy Károlyné aljegyző 

                                                                  Határidő: azonnal 
 

Noszvaj Községi Önkormányzat Polgármesterének 54/2020. (XI.11.) határozata: 
 
Noszvaj Község Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére és a 

veszélyhelyzet elrendelésére figyelemmel – úgy döntött, hogy  
 



Dsupin Kata Klára Noszvaj, Kossuth út 125. szám alatti lakos kérelmének helyt ad, és részére 
57.000.-Ft, azaz Ötvenhétezer forint összegű rendkívüli települési támogatást állapít meg. 
A határozat a többször módosított 1993. évi III. törvény 45.§-a (3)-(5) bekezdésein, valamint 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015 (II.27.) önkormányzati 
rendelet 11.§ (5) bekezdésén alapul. 
A határozat részletes indokolását és a jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatást a 2016. 
évi CL. törvény 80-81.§-a alapján mellőzi. 
 

Felelős: Szabó Péter polgármester 
dr. Nagy Károlyné aljegyző 

                                                                  Határidő: azonnal 
 

 
 

Kmf. 

 
Szabó Péter 
polgármester   

  Dr. Márton Erik György megbízásából: 

 

 

        dr. Nagy Károlyné aljegyző 
    


