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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 2021. július 22-én 07.30 
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, Márkus György (4 fő 
önkormányzati képviselő + polgármester) 
 

Távolmaradását bejelentette:  

Tanácskozási joggal megjelent: dr. Nagy Károlyné aljegyző  
     

A jegyzőkönyv vezetése a 17. oldaltól a 19. oldalig folyamatos számozással történik. 

Szabó Péter polgármester: 
Tisztelettel köszöntöm a testület tagjait, a jegyzőt az aljegyzőt, és a jegyzőkönyvvezetőt. 
Megállapítom, hogy 4 képviselő jelen van, így határozatképesek vagyunk. Tájékoztatja a 
képviselőket, hogy az ülésről jegyzőkönyv készül. Javaslatot tesz arra, hogy a jegyzőkönyvet 
dr. Nagy Károlyné vezesse. Kéri 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 határozatokat. 
 
 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VII.22.) határozata: 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Noszvaj, belterület 382 
hrsz-ú ingatlan megvásárlásának ügyét, melyben az önkormányzatnak jelenleg is van 
tulajdonrésze. Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Bucsi-
Csomós Anikó 3300 Eger, Árpád utca 56. 2/4 sz. alatti lakos (szül.idő: 1965.12.23. szül.hely: 
Eger, anyja neve: Szepesi Ilona) tulajdonában lévő Noszvaj belterület 382. hrsz. alatti, kivett 
lakóház, udvar művelési ágú 281 m2 alapterületű ingatlan 3/6 részét adás-vétel jogcímén 
10.000.000,- Ft, vételáron megszerzi. 

Felelős: Szabó Péter polgármester 
Határidő: azonnal 
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Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (VII.22.) határozata: 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Noszvaj, belterület 
Bocskai utca (122, 170/1 hrsz.) 345 fm szakaszának felújításával a beadott árajánlatok alapján 
a Bódi Művek Kft. (3324 Felsőtárkány, Szüret u. 5. sz.) vállalkozót bízza meg, nettó 
17.642.850 Ft + Áfa áron. 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
szerződés aláírására. 

                                                                  Felelős: Szabó Péter polgármester 
Határidő: azonnal 

 
3./A Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ elfogadása 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 
 
Szabó Péter polgármester: 
A Közös Hivatal SZMSZ-ét érintően 2020. február 01. napja óta eltelt időszakban több, a 
szervezetet érintő változás történt, amelyeket át kell vezetni. 

A Képviselő-testület tagjai részéről egyéb hozzászólás nem érkezett, így egyhangú 5 igen 

szavazattal az alábbi határozatot hozták.  

 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (VII.22.) határozata: 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Felsőtárkányi Közös Önkormányzati 
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát, a határozat melléklete szerinti tartalommal 
elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

 
4./Önkormányzatra és intézményére vonatkozó szabályzatok jóváhagyása  
(Tervezési és beszámolási szabályzat; Anyag és eszközgazdálkodási szabályzat; A 
közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének és a kötelezően 
közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának szabályzata; Önköltségszámítási 
szabályzat; Reprezentációs szabályzat; Belső kontrollrendszer szabályzat; Integrált 
kockázatkezelési szabályzat; Szervezetintegritást sértő események kezelésének 
szabályzata; Ellenőrzési nyomvonal) 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester  
 
Szabó Péter polgármester: 
A szabályzatainkat folyamatosan felül kell vizsgálni, jogszabályváltozás is történt, amelyeket 
át kell vezetni. 

dr. Nagy Károlyné aljegyző: 
Szeretném tájékoztatni a képviselőket, hogy a Magyar Államkincstár teljes pénzügyi 
ellenőrzést folytat az önkormányzatnál és az intézményénél 2022. május 31-ig. Első körben a 
szabályzatainkat vizsgálják, azt kell feltölteni, majd kiválasztanak tételeket a könyvelésből és 
megnézik a szabályszerűségét, rögzítik hiányosságokat, és a végén utóellenőrzést követően 
záró jegyzőkönyv készül a beszámoló ellenőrzésével. Ez az ellenőrzés a gazdálkodással 
foglalkozó kollégákat nagymértékben megterheli. 
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A Képviselő-testület tagjai részéről egyéb hozzászólás nem érkezett, így egyhangú 5 igen 

szavazattal az alábbi határozatot hozták.  

Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (VII.22.) határozata: 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Noszvaj Községi Önkormányzat és 
intézménye alábbi Szabályzatait, a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja: 

Tervezési és beszámolási szabályzat;  
Anyag és eszközgazdálkodási szabályzat;  
A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének és a kötelezően 
közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának szabályzata;  
Önköltségszámítási szabályzat;  
Reprezentációs szabályzat;  
Belső kontrollrendszer szabályzat;  
Integrált kockázatkezelési szabályzat;  
Szervezetintegritást sértő események kezelésének szabályzata;  
Ellenőrzési nyomvonal. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Szabó Péter polgármester 

Szalókiné Sike Krisztina intézményvezető 
 
Az ülésen egyéb napirendi pont nem merült fel, így a polgármester úr megköszönte a 
részvételt, és az ülést 08.00 órakor bezárta. 
 
      Kmf. 

 
 

Szabó Péter 
polgármester    

 

Dr. Márton Erik György megbízásából: 

 

 

        dr. Nagy Károlyné aljegyző, 
jegyzőkönyvvezető 

 
 

                                                  Dr. Koncz Andor   
                                            jkv. hitelesítő  

 
 

 
 


