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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. november 24-én 16.30 
órakor megtartott nyílt ülésén a Noszvaji Cseperedő Óvoda Tanácskozó termében. 
 
Jelen vannak a képviselők részéről: Szabó Péter polgármester, Hegedűsné Majnár Márta 
alpolgármester, Dr. Koncz Andor, Szalókiné Sike Krisztina, Csufor Sándor (4 fő 
önkormányzati képviselő + polgármester) 
 
Távolmaradását bejelentette: Márkus György 
Tanácskozási joggal megjelent: dr. Nagy Károlyné aljegyző  
 
A jegyzőkönyv vezetése a 66. oldaltól a 71. oldalig folyamatos számozással történik. 

Szabó Péter polgármester: 
Tisztelettel köszöntöm a testület tagjait, az aljegyzőt, a jegyzőkönyvvezetőt, Cseh Zsuzsanna 
adóügyi előadót, és az ülés előtt tájékoztatót tartó Tóth Adriánt a Hungaro Lux Kft 
képviselőjét. Megállapítom, hogy 4 képviselő jelen van, így határozatképesek vagyunk. 
Szeretnélek tájékoztatni Titeket, hogy az ülésről jegyzőkönyv készül. Javaslatot teszek arra, 
hogy a jegyzőkönyvet Nagy Dénesné vezesse.  

Kérem a képviselőket a javaslat elfogadására. 

A képviselő-testület a javaslatot a jegyzőkönyvvezető személyére egyhangúlag elfogadta.  

 
Szabó Péter polgármester: 
A napirendi pontokat megkaptátok, javaslom, hogy kerüljön felvételre még két napirendi pont 
a Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázat ügyében hiánypótlás érkezett, ehhez van 
szükség egy határozathozatalra, és a Felsőoktatási önkormányzati szociális ösztöndíjról szóló 
rendelet módosítása. 
Amennyiben a napirendi pontokhoz javaslatotok van, akkor kérem tegyétek meg, ha nincs, 
akkor kérem fogadjuk el.  
 
 
A képviselők részéről a napirendi pontokhoz javaslat nem hangzott el, azzal egyetértettek, 
ezért az alábbi napirendek kerülnek megtárgyalásra.  
 
 
 
 

 

mailto:hivatal@noszvaj.hu


67 

 

Napirendi pontok:  
1./ Beszámoló a helyi adókról 
Előterjesztő: dr. Nagy Károlyné aljegyző 
2./ Polgármesteri beszámoló 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 
3./ TOP_Plusz Pályázatelőkészítő kiválasztása (zárt ülés) 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 
4./ Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázathoz határozathozatal 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 
5./ Felsőoktatási önkormányzati szociális ösztöndíjról szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 
 
Napirend előtt: 
 
Tóth Adrián a Hungaro Lux Kft képviselője: 
Köszönti a jelenlévőket. Cégük ledes közvilágítási lámpatestek gyártásával foglalkozik. Az 
utóbbi időben egy új lámpatestet fejlesztettek ki. Külföldön is sok száz településen világítanak 
már a lámpáik. A cég minden szükséges tanúsítvánnyal rendelkezik. A lámpák minden külső 
beavatkozás nélkül, takarékosan működnek, megbízhatóak, hosszú garanciával rendelkeznek. 
Az önkormányzatok állami támogatással tudják megvalósítani a fejlesztéseiket, és a futamidő 
alatt nincs rizikó. 
A környéken Novajon, Cserépváralján is ők végezték a korszerűsítést. Az Émásszal mérő órát 
helyeztetnek ki, így csak a valós fogyasztás kerül kiszámlázásra. A követkető évben 
nagyarányú energia áremelés lesz 45 Ft-ról 79 Ft-ra megy fel az ár. Amennyiben a képviselő-
testület konkrét döntést hoz, akkor tudnak pontos számításokat végezni. 
 
Szabó Péter polgármester: 
10.800.000 Ft helyett 8.500.000 Ft lenne a közvilágítási költség, ez jó ajánlatnak tűnik. 
 
Szalókiné Sike Krisztina képviselő: 
Miért emelkedett a lámpák száma? 
 
Tóth Adrián a Hungaro Lux Kft képviselője: 
A lámpaszám emelést a polgármester kérte. 
 
Szabó Péter polgármester: 
Lakossági kérések vannak közvilágítási lámpák kihelyezése ügyében. Több olyan oszlop is 
van, amelyen nincs lámpa erre kerülnének fel. 
 
Tóth Adrián a Hungaro Lux Kft képviselője: 
Amennyiben a szerződés megkötésre kerül, eljönnek, leülnek a vezetőséggel tisztázzák az 
igényeket, megtervezik, és beadják engedélyeztetésre. Az eljárás során nincs szükség 
közbeszerzés kiírására. 
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Szabó Péter polgármester: 
Szívesen körbemegy azzal a személlyel, aki bejárja a falut, mert van helyismerete. 
 
Tóth Adrián a Hungaro Lux Kft képviselője: 
Azokon a településeken, ahol megtörtént a korszerűsítés 100 %-os az elégedettség. A 
jelenlegi lámpák minden irányban szórják a fényt, az új lámpatestek jobbak, segítik az autós 
közlekedést. 
 
Szabó Péter polgármester: 
Köszöni a tájékoztatást. 
 

1./ Beszámoló a helyi adókról 
Előterjesztő: dr. Nagy Károlyné aljegyző 

 
Szabó Péter polgármester: 
A kiküldött anyagban is látszik, hogy több adóbevétel lett a tervezetthez képest. A jelenleg 
érvényben lévő rendelkezések alapján adómérték emelésre nem kerülhet sor. A covid miatt a 
befizetett Idegenforgalmi adóra adott + 1 Ft-os állami hozzájárulást nem kaptuk meg. Az 
utóbbi időben nagyon megnövekedett a magánszálláshelyek száma. 
 
Cseh Zsuzsanna adóügyi előadó: 
Az építményadó összege azért magasabb, mert egy nagy adózó előző évi tartozását az idén 
fizette meg, és lett két új adózó is. Június 30-ig nem volt idegenforgalmi adó fizetési 
kötelezettség, a szálláshelyek csak üzleti céllal fogadhattak vendégeket. 
 
Csufor Sándor képviselő: 
Ezeket a számokat a következő évben is tudjuk hozni. 
 
 
A Képviselő-testület tagjai részéről hozzászólás nem érkezett, így 5 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozták.  

 
 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2021. (XI.24.) határozata: 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2021. évi adóügyi 
tevékenységre vonatkozó beszámolót, és a kérdésekre adott válaszokkal együtt elfogadta. 
 
 

2./ Polgármesteri beszámoló 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 

 
Szabó Péter polgármester: 
A Rákóczi út aszfaltozása és a templom melletti tér a héten elkészül. A Hivatal felújítása is a 
tervek szerint halad. 
A járdaépítés kapcsán ma volt egy bejárás, a zebra a Kossuth út 47. sz előtt valósul meg. A 
másik zebrát a Kossuth út 67. sz előtt a közeli kanyar miatt nem engedélyezik. Pályázati kiírás 
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járdaépítésre nincs, esetleg alapanyagra lehet pályázni. Az ATM internetre vár és akkor 
működni fog. 
 

Dr. Koncz Andor képviselő: 
A Várkúti Turistaház be van zárva. 
 
Szabó Péter polgármester: 
A működtető céggel gond van. 
 
A Képviselő-testület tagjai részéről hozzászólás nem érkezett, így 5 igen szavazattal az alábbi 

határozatokat hozták.  

 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 49/2021. (XI. 24.) határozata: 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését az előző 
ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, tájékoztatását a lényegesebb eseményekről, az 
önkormányzat gazdasági helyzetéről, a kérdésekre adott válaszokkal, kiegészítésekkel együtt 
elfogadja. 
 
 

3./ TOP_Plusz Pályázatelőkészítő kiválasztása (zárt ülés) 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 

 
Szabó Péter polgármester: 
Tájékoztatásul a nyilvánosságnak felolvassa a zárt ülésen született határozatot. 
 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  50/2021. (XI. 24.) határozata: 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a „Noszvaj 
Kossuth úti parkolósáv kialakítása” című, TOP-PLUSZ-1.2.1-21 azonosítószámú projekt 
előkészítési feladatai ellátására tárgyában indított egyszerű pályáztatási eljárásra beérkezett 
érvényes ajánlatok közül – a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szemponthoz 
igazodóan–az Agria Térségfejlesztési Nonprofit Kft. ajánlatát minősíti nyertesnek nettó 
767.717 Ft + Áfa összeggel.  
 

Felelős: Szabó Péter polgármester 
 Határidő: azonnal 

 
 

4./ Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázathoz határozathozatal 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 

 
Szabó Péter polgármester: 
A Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázati felhívásra benyújtott kérelem kapcsán 
hiánypótlás érkezett. Megállapításra került, hogy a fejleszteni kívánt útszakaszok nem az 
önkormányzat tulajdonában vannak. Noszvaj külterület 058,089,0112/21,0147/1,0158/37 hrsz 
tulajdonosa a Magyar Állam, a tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet a Nemzeti Földügyi 
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Központ. Az ingatlanok térítésmentes tulajdonba adásához képviselő-testületi határozat is 
szükséges. 
 
A Képviselő-testület tagjai részéről hozzászólás nem érkezett, így 5 igen szavazattal az alábbi 

határozatokat hozták.  

 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 51/2021. (XI. 24.) határozata: 
Noszvaj Községi Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy a „Külterületi helyi 
közutak fejlesztése” című VP6-7.2.1.1-21 kódszámú pályázaton történő részvétel érdekében 
az alábbi Magyar Állam tulajdonában lévő ingatlanok térítésmentes tulajdonba adását 
kérelmezi a tulajdonosi jogokat gyakorló szervezettől a Nemzeti Földügyi Központtól: 
Helyrajzi számok: 058,089,0112/21,0147/1,0158/37. 
A tulajdonszerzés célja: út fejlesztése, fenntartása. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ügylet megvalósításának 
érdekében szükséges valamennyi intézkedést megtegye, és a szerződést aláírja. 
 
       Felelős: Szabó Péter polgármester 
       Határidő: azonnal 
 
 

5./ Felsőoktatási önkormányzati szociális ösztöndíjról szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 

 
Szabó Péter polgármester: 
Az idén a Bursa Hungarica pályázati kiírásra mindössze egy pályázat érkezett, az előző évi 9-
10 pályázathoz képest. A pályázatot a Pénzügyi bizottság bírálja el. 
A rendelet szerint az ösztöndíj önkormányzat által megállapított összege 1000 Ft-tól 5000 Ft-
ig terjedhet. Mivel csak egy pályázó van jó lenne magasabb összeggel támogatni, ehhez van 
szükség a rendelet módosítására. 
 
 
A képviselők részéről a rendeletmódosításhoz hozzászólás nem érkezett, így a polgármester 

szavazásra tette fel a rendelet elfogadását. 

 

Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 17/2021. (XI.28.) önkormányzati 
rendeletet a Felsőoktatási önkormányzati szociális ösztöndíjról szóló 17/2015. (IX.15.) 
rendelet módosításáról egyhangú 5 igen szavazattal elfogadta. (A 17/2021. (XI.28.) 
önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 

Felelős: Szabó Péter polgármester  
Határidő: azonnal, folyamatos  
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A nyílt ülésen egyéb napirendi pont nem merült fel, így a polgármester úr megköszönte a 
részvételt, és az ülést 18.00 órakor bezárta. 
 

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

           dr. Nagy Károlyné 
  aljegyző 
 
 
 

 Dr. Koncz Andor Nagy Dénesné 
 jkv. hitelesítő jegyzőkönyvvezető 

 


