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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. szeptember 10-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, Szabados Tamás, Szalókiné Sike Krisztina, Csufor Sándor, 
(5 fő önkormányzati képviselő + polgármester) 
 

Távolmaradását bejelentette:  

Tanácskozási joggal megjelent: dr. Nagy Károlyné aljegyző  
     

A jegyzőkönyv vezetése a 31 oldaltól a 36 oldalig folyamatos számozással történik. 

Szabó Péter polgármester: 
Tisztelettel köszöntöm a testület tagjait, az aljegyzőt, és a jegyzőkönyvvezetőt. Megállapítom, 
hogy 5 képviselő jelen van, így határozatképesek vagyunk. 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: 
Tájékoztatásul a nyilvánosságnak felolvassa a zárt ülésen született határozatokat. 
 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2021. (IX.10.) határozata: 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a „Külterületi 
helyi közutak fejlesztése” című, VP6-7.2.1.1-21 azonosítószámú pályázati 
projektelőkészítési feladatok ellátása tárgyában indított egyszerű pályáztatási eljárásra 
beérkezett érvényes ajánlatok közül – a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati 
szemponthoz igazodóan– Agria Térségfejlesztési Nonprofit Kft. (székhely: 3300 Eger, 
Kossuth L. u. 9.) ajánlatát minősíti nyertesnek nettó 965 500 Ft összeg mellett.  

 
Felelős: Szabó Péter polgármester 

Határidő: azonnal 
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Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2021. (IX.10) határozata: 
Noszvaj Községi Önkormányzat értékelte a Noszvaj hrsz 614 alatt található régi iskola előtti 
tér felújításának lehetőségét és a felújítási árajánlatok tartalmát megismerve úgy határozott, 
hogy az egyszerű pályáztatási eljárásra beérkezett érvényes ajánlatok közül – a 
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szemponthoz igazodóan– Cél Eger Kft. 
(székhely: 3300 Eger, Tímár utca 14.) ajánlatát minősíti nyertesnek nettó 5 474 850 Ft 
összeg mellett. 
A felújításhoz szükséges összeget a költségvetésben biztosítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Cél Eger Kft.-vel a szerződést 
aláírja bruttó 6 953 060 Ft vállalkozói díj összegben. 
 

   Felelős: Szabó Péter polgármester 
        Határidő: azonnali 

 
 
3./ VP6-7.2.1.1-21 számú, „Külterületi helyi közutak fejlesztése” pályázaton részvétel 
határozat kiegészítése 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 

 
Szabó Péter polgármester: 
Pályáztunk a külterületi utak felújítására, egy korábbi polgármesteri határozat alapján. A 
helyrajzi számok felsorolásából kimaradt egy, a tervezés során felmerült ingatlan, amit érint a 
külterületi utak felújítása.  
 

A Képviselő-testület tagjai részéről hozzászólás nem érkezett, így 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozták.  

 

Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2021. (09. 10.) határozata: 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megerősíti Noszvaj Községi 
Önkormányzat Polgármesterének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére és a 

veszélyhelyzet elrendelésére figyelemmel hozott – 70/2021. (06. 14.) határozatát, és úgy 
döntött, hogy a „Kisméretű infrastruktúra fejlesztése a vidéki térségekben, Külterületi helyi 
közutak fejlesztése, VP6-7.2.1.1-21 számú pályázati felhívásra” pályázatot nyújt be az alábbi 
ingatlanokra  
-Noszvaj, Külterület 058 hrsz. Várkút felé vezető út (2,2 km) 
- Noszvaj, Külterület 089, 0112/21, 0158/37 hrsz. Westel torony felé vezető út (0,8 km),  
és kiegészíti a tervezés során felmerült újabb alábbi ingatlannal a felsorolást: 
- Noszvaj, Külterület 0147/1 hrsz. 
A projekt előkészítéséhez szükséges beszerzési eljárásokat elindítja. A Képviselő-testület a 
2022. évi költségvetésében a projekt megvalósításához szükséges 5%-os önerőt maximum 8 
millió forintig biztosítja. 

Felelős: Szabó Péter polgármester 
Határidő: azonnal 

 
4./ MFP pályázat állami tulajdonú ingatlanok átvételéhez megerősítő határozat 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 
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Szabó Péter polgármester: 
Idén tavasszal megkeresést kaptunk, hogy két állami tulajdonú ingatlant ingyenesen 
átvehetünk. Ehhez még találtunk 3 db állami tulajdonú ingatlant, illetve részt, amit 
megigényeltünk. A beadott pályázatra egy levél érkezett, mely szerint a kiegészítő igényként 
jelzett ingatlanok esetén, amennyiben azok önkormányzati tulajdonba adására irányuló 
szándékunkat képviselő-testületi határozatba foglaltan jelezzük, nem látják előzetes elvi 
vagyongazdálkodási szempontú akadályát a tulajdonba adásnak. Ez a két ingatlan a Noszvaj, 
belterület 748 hrsz és a Noszvaj, belterület 739/3 hrsz. A két ingatlan a sportpálya és a lovarda 
szomszédságában található. 
 

A Képviselő-testület tagjai részéről hozzászólás nem érkezett, így 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozták.  

 

Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2021. (09. 10.) határozata: 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megerősíti Noszvaj Községi 
Önkormányzat Polgármesterének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére és a 

veszélyhelyzet elrendelésére figyelemmel – hozott 69/2021. (06. 14.) határozatát, és úgy 
döntött, hogy a Magyar Falu Program céljai támogatásának keretében, állami tulajdonú 
ingatlanok felajánlásával összefüggésben, Noszvaj Községi Önkormányzat éni kíván a 
Magyar Állam tulajdonában álló alábbi ingatlanok, ingatlanhányadok tulajdonjogának 
ingyenes megszerzésével: 
Helyrajzi számok: 748, 739/3,  

Felelős: Szabó Péter polgármester 
Határidő: azonnal 

5./ Pitypang Egyesület támogatása – ingatlan bérbeadás 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 

 
Szabó Péter polgármester 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete évről évre támogatja a településen 
működő társadalmi szervezeteket. A Pitypang Noszvaji Hagyományápoló Egyesület a 
melléklet szerinti kérelmet nyújtotta be önkormányzatunkhoz. 
 

A Képviselő-testület tagjai részéről hozzászólás nem érkezett, így 6 igen szavazattal az alábbi 

határozatokat hozták.  

 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2021. (IX.10.) határozata: 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Pitypang Noszvaji 
Hagyományápoló Egyesület önkormányzati támogatásra vonatkozó kérelmét, és támogatja a 
kérelemnek megfelelően az alábbiak szerint: 

1. A Pitypang Noszvaji Hagyományápoló Egyesület részére az önkormányzat az alábbi 
jogcímen biztosítja a támogatást a 2021. II. félév és 2022. I félévre vonatkozóan: 

 Dologi kiadás     240.000 Ft 
Ebből: bérleti díjra                240.000 Ft 
 

   Felelős: Szabó Péter polgármester, dr. Nagy Károlyné aljegyző 
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       Határidő: folyamatos 
 
Szabó Péter polgármester: 
A Pitypang Noszvaji Hagyományápoló Egyesület kérte táncteremnek a Sportöltöző épületét. 
Ezért a bérbeadáshoz javaslom az alábbi határozat elfogadását: 
 
 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2021. (IX.10.) határozata: 
A Pitypang Noszvaji Hagyományápoló Egyesület képviseletében eljáró Mátyus Ágnes 
kérelmére a noszvaji 739/1 hrsz. alatt felvett, ténylegesen Noszvaj, Sport utca 1. szám alatti, 
kivett sporttelep megnevezésű ingatlanon található 40 m2 alapterületű sportöltöző épületet 
2021. október 1-től bérbe adja az önkormányzat bruttó 20.000 Ft/hó bérleti díj ellenében. A 
bérleti díj a rezsiköltséget tartalmazza. 

Felelős: Szabó Péter polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
6./ Óvodai maximális gyermeklétszám emelés 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 

 
Szalókiné Sike Krisztina képviselő, óvodavezető: 
Kérem a képviselő-testületet, hogy a 2021-2022-es nevelési évben a gyermekek felvételi 
igényének száma miatt a jogszabályban biztosított jogkörben eljárva engedélyezze a 
maximális csoportlétszám túllépését a Noszvaji Cseperedő Óvodában. Az óvodai maximális 
létszám a nevelési év, illetőleg a tanítási év indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb 20 
%-al átléphető. Az óvoda csoportszobáinak nagysága 30-25-30-30 fő, összesen 115 fő 
maximális létszámot engedélyezhet. 
 
A Képviselő-testület tagjai részéről hozzászólás nem érkezett, így 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatokat hozták.  

 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2021. (IX.10.) határozata: 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szalókiné Sike Krisztina 
óvodavezető kérelmére a Noszvaji Cseperedő Óvodában a gyermeklétszám alakulását. 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint intézményfenntartó a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25.§ (7) bekezdésében biztosított jogkörében 
eljárva engedélyezi az óvodában a jogszabályban megállapított maximális gyermeklétszám 20 
%-kal történő túllépését, a négy csoportra bontva 30-25-30-30 létszámmal, összesen 115 
fővel. 
 

      Felelős: Szalókiné Sike Krisztina óvodavezető 
Határidő: folyamatos 

 
7./ Költségvetés módosítás nemzetközi kapcsolatok érdekében  
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 

 
Szabó Péter polgármester: 
Az idei Kemencés-napi rendezvényre Dálnok testvértelepülésről képviselők érkeznek. A 
költségvetésünkben nem szerepel a nemzetközi kapcsolatok építésére előirányzat, ezért 
szükséges a költségvetés módosítása.  
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A Képviselő-testület tagjai részéről hozzászólás nem érkezett, így 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatokat hozták.  

 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2021. (IX. 10.) határozata: 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a nemzetközi kulturális 
együttműködés fejlesztésére vonatkozó előterjesztést Dálnok testvértelepüléssel.  
A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a Dálnok település képviselői Noszvajon való 
tartózkodásának kiadási költségeinek fedezésére  
-  500.000,- Ft  összegének erejéig keretet biztosít. 
A költségvetésben Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 
keretből fenti összeget átcsoportosít a nemzetközi kulturális együttműködés kormányzati 
funkcióra, reprezentációs kiadásokra.   

 
Felelős: Bognár-Daragó Irén 

Határidő: azonnal    
 
8./Patakparti piac működésével kapcsolatos döntés 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 
 
Szabó Péter polgármester: 
A pandémiás helyzet miatt felfüggesztett nyitvatartást követően újból megnyílt a Patakparti 
Termelői Piac, ahol a tavalyi év ingyenes árusítási lehetősége után a korábban meghatározott 
díjszabás lépett életbe. Ezt a díjszabást a pandémiás helyzetre és a jelenleg is fennálló 
kiszámíthatatlanságára tekintettel egy polgármesteri döntés mérsékli. A termelők bizonytalan 
helyzete azonban a piac működését is veszélybe sodorhatja jelen helyzetben az eredetileg 
képzett árak nem tarthatóak. Csökkent árumennyiség és az árusok száma is. A jelenlegi 
helyzetre való tekintettel javaslom a piac működését szabályozó rendelet alapján a napi 
helyhasználati díj, illetve a helyhasználati bérleti díj átmeneti felfüggesztését, az árusítás 
ingyenessé tételét, kivéve a rendezvényekhez tartozó vásárokat, ahol továbbra is javaslom a 
szokásos díjak beszedését. 
 
 
A képviselő-testület a javaslattal egyetértett, így egyhangú 6 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

 
 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2021. (09. 10.) határozata: 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi termelői piac működtetését az 
alábbi rendelkezésekkel segíti: 
A pandémiás helyzet következményei, és a piac működésére gyakorolt negatív hatásai miatt 
az árusítók részére a Patakparti termelői piac működéséről szóló 14/2020. (X.20.) 
önkormányzati rendelet 2. számú mellekletében foglalt helyhasználati díjszabásról szóló 
rendelkezések szerint az üzemeltető 2021.09.10-től ingyenessé teszi az árusítás lehetőségét.  
 
 

Felelős: Sike Edit piacfelügyelő 
Határidő: azonnal 
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A nyílt ülésen egyéb napirendi pont nem merült fel, így a polgármester úr megköszönte a 
részvételt, és az ülést 07.45 órakor bezárta. 
 
 

             kmf. 
 
 
 
 
 
   Szabó Péter dr. Márton Erik György 
   polgármester jegyző megbízásából 
 
 
 
 

           dr. Nagy Károlyné 
  aljegyző 
 
 
 
 
 Dr. Koncz Andor Nagy Dénesné 
 jkv. hitelesítő jegyzőkönyvvezető 

 

 


