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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 2022. január 26-án 16.30 
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, Csufor Sándor, Márkus György, 
Szabados Tamás (6 fő önkormányzati képviselő + polgármester) 
 
Távolmaradását bejelentette:  
Tanácskozási joggal megjelent: dr. Nagy Károlyné aljegyző  
 
A jegyzőkönyv vezetése a 1. oldaltól a 13. oldalig folyamatos számozással történik. 

Szabó Péter polgármester: 
Tisztelettel köszöntöm a testület tagjait, az aljegyzőt, a jegyzőkönyvvezetőt. Megállapítom, 
hogy 6 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, a 12 napirendi pontot levesszük a napirendről, majd 
később lesz döntés abban az ügyben, javasolja felvenni a napirendek közé egy ingatlan 
vásárlásáról való döntést, valamint Murányi Attila gyermekének közétkeztetési díj 
átvállalásáról szóló döntés meghozatalát. 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.  
 
 
Napirendi pontok:  
1./ Lukács Rajmund HÉSZ módosításra vonatkozó kérelme 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 
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2./ MFP-BJA-2022 pályázat induláshoz döntés 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 
3./ MFP-ÖTIK-2022-6 pályázat induláshoz döntés 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 
4./ MFP-UHK-2022 pályázat induláshoz döntés 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 
5./ MFP-ÖTIK-2022-4 pályázat induláshoz döntés 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 
6./ MFP-KOEB-2022 pályázat induláshoz döntés 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 
7./ MFP-KEB-2022 pályázat induláshoz döntés 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 
8./ TOP_Plusz-1.1.3-21 pályázat induláshoz döntés 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 
9./ BM pályázaton indulás önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések- Egészségügyi 
Központ 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 
10./ Projekt-előkészítő kiválasztása (zárt ülés) 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 
11./ Fogorvosi feladatellátás elvégzéséhez szükséges eszközök beszerzési eljárás nyertesének 
kiválasztása (zárt ülés) 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 
12./ „Önkormányzati járdaépítés felújítás támogatása” nevű, MFP-BJA/2022 pályázati 
felhívásra kivitelező kiválasztása (zárt ülés) 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 
13./ Kültéri közösségi létesítmény, illetve eszközök, gépjármű tárolására alkalmas létesítmény 
építése, felújítása, átalakítása, beszerzése (MFP-ÖTIK/2022/6)” kategóriájában építész 
tervező kiválasztása (zárt ülés) 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 
14./ 1505 hrsz-ú ingatlan közös tulajdon megszüntetése (zárt ülés) 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 
15./ 2022. évi költségvetés, fejlesztési prioritások 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 
16./ Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása 
Előterjesztő: dr. Nagy Károlyné aljegyző 
17./Ingatlanvásárlással kapcsolatos döntés (zárt ülés) 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 
18./ Murányi Attila gyermekének közétkeztetési díj átvállalásáról szóló döntés (zárt ülés) 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 
 

1./ Lukács Rajmund HÉSZ módosításra vonatkozó kérelme 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 
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Szabó Péter polgármester: 
A helyi építési szabályzat az utolsó módosítását követően 2021.07.15-én lépett hatályba.  
A jogszabály szerint minden kérés után nincs kötelezettségünk a módosításra, a Képviselő-
testület döntésétől függ, hogy megtegyük-e, és mikor, egyébként 5 évente kötelező a 
felülvizsgálat. 
A Lukács Rajmund által megvásárolt ingatlanok véderdő besorolást kaptak a vásárlás 
időpontjával egyidőben. A véderdő besorolással a Síkfőkút beépítettségét szerettük volna 
szabályozni, mivel egyre több a fakivágás és az építkezés a területen. 
A kérelmező amikor megvásárolta a területet még nem ebben a besorolásban volt, így az 
építésre lehetősége volt, és most pályázni szeretne. 
Nem volt tudomása arról, hogy a HÉSZ módosítása folyamatban van és véderdővé lesz 
minősítve az általa magánkézből megvásárolt terület. 
 
Szalókiné Sike Krisztina képviselő: 
Tudhatott volna róla, a véderdőket hagyjuk békén. Ez egy egyedi eset, de aki most vesz ott 
területet már láthatja a besorolást. 
 
Csufor Sándor képviselő: 
Úgy tudja, hogy nem lehet fát kivágni a Síkfőkúton. 
 
Márkus György képviselő: 
Az erdész azt mondta, hogy maximum a fák 1%-át lehet kivágni az erdőből, de az az 1 % 
magától is kipusztul, tehát nem lehetséges a fakivágás. 
 
Szabó Péter polgármester: 
Tájékoztatta a kérelmezőt, hogy a jelenlegi 20 %-os beépítettségről lehet, hogy 15%-ra le lesz 
csökkentve a beépíthetőség maximuma. Kérte, hogy a tölgyesekkel már most kezdje el 
pótolni. 
 
Dr. Koncz Andor képviselő: 
Szokott arra sétálni és látta, hogy szép tölgyesek vannak azon a területen. 
 
Szalókiné Sike Krisztina képviselő: 
Csak akkor módosítjuk a HÉSZT, ha előre pótolja a kivágandó fákat. 
 
Szabados Tamás képviselő: 
Amikor módosítjuk a HÉSZ-t nem értesítjük ki a lakosokat, hogy érinti a területüket? 
 
Dr. Nagy Károlyné aljegyző: 
A HÉSZ módosítás egy másfél éves folyamat, többször volt egyeztetés. 2014-ben az új HÉSZ 
elfogadásának első lépéseként a részletes 38 oldalas településfejlesztési koncepcióból készített 
egy rövidebb kivonatot, melyet minden postaládába bedobtak. Konkrét esetben a HÉSZ 2015. 
decemberében módosult, és ők 2016 januárjában vették meg a területet. Olyan is van, hogy a 
tervezők magasabb szintű jogszabályok miatt tesznek bele a módosításba előírásokat. Ezek 
nyilván a testületi döntésektől függetlenek, de a HÉSZ tartalmazza őket. A fakivágásokhoz 
annyit, hogy egy fa felnövekedéséhez nagyon sok időre van szükség. 
 
Szalókiné Sike Krisztina képviselő: 
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Amennyiben nem ez lenne a helyzet, ő nem szavazná meg a módosítást. Rögtön, amikor 
észrevették, akkor kellett volna jelezni, hogy gondjuk van. Így valóban kár érte őket, de az 
újak már ne jöjjenek ilyen kifogással. 
 
Szabó Péter polgármester: 
Jogszabály szerint 7 évig kell egy beépítésre szánt területet úgy hagyni, ez a terület 14 éve 
azaz, 2 ciklusig üdülőterületként szerepelt, így vették meg ebben a tudatban. A módosítással 
lett véderdő. Arra kell törekedni, hogy senki se akarjon ilyen területekre építkezni. 
 
Dr. Nagy Károlyné aljegyző: 
A módosításnak költsége is lesz. Az a kérdés, hogy a képviselő-testületnek van-e szándéka a 
visszaminősítésre. Egy-egy ilyen módosítás sok feladatot jelent a hivatali munkában is, 
nemcsak tervezési díj van. Eddig az volt az álláspont, hogy az idén nem lesz elindítva a HÉSZ 
módosítása. 
 
A Képviselő-testület tagjai részéről egyéb hozzászólás nem érkezett, így 7 igen szavazattal az 

alábbi határozatot hozták.  

 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 1/2022.(I.26.) számú 
határozata: 
Noszvaj Községi Önkormányzat úgy döntött, hogy helyi építési szabályzatát módosítja az 
alábbiak szerint, amennyiben a hatályos szakmai jogszabályok és a véleményező hatóságok, 
szervek ezt lehetővé teszik: 

1. A 973, 974, 975 hrsz-ú ingatlanok Ev besorolásból Üh2 besorolásba kerülnek. 
 
        Felelős: Szabó Péter polgármester 
        Határidő: folyamatos 

 
2./ MFP-BJA-2022 pályázat induláshoz döntés 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 
 

Szabó Péter polgármester: 
A Magyar Falu Program keretében lehetőség van a Dobó út - Szomolyai út közti járdaszakasz 
megépítésére a terv kész van, mindenképp érdemes lenne pályáznunk. A tervezett járda teljes 
hossza összesen 325,10 fm. 
 
Hegedűsné Majnár Márta alpolgármester szavazás előtt kiment a teremből. 
 

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

határozatot hozták.  

 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2022. (01. 26.) határozata: 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a „Önkormányzati 
járdaépítés felújítás támogatása” című, MFP- BJA/2022 azonosítószámú pályázaton 
indulni kíván.  
 

Felelős: Szabó Péter polgármester 
Határidő: azonnal 
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3./ MFP-ÖTIK-2022-6 pályázat induláshoz döntés 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 

 
Szabó Péter polgármester: 
A Borplacc területre vonatkozóan pályázatot lehet benyújtani egy 50 m2 nagyságú szabadtéri 
színpad építésére, ami alkalmas a kültéri közösségi rendezvények, az eltérő fellépői igények 
kiszolgálására. Javaslom a pályázaton való indulást. 
 
Hegedűsné Majnár Márta alpolgármester visszajött a terembe. 

 
Márkus György képviselő: 
A padlót és a tetejét fából kellene megcsinálni.  
 

A Képviselő-testület tagjai részéről egyéb hozzászólás nem érkezett, így 7 igen szavazattal az 

alábbi határozatot hozták.  

 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022. (01. 26.) határozata: 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 
„Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése” című, „Kültéri közösségi 
létesítmény, illetve eszközök, gépjármű tárolására alkalmas létesítmény építése, 
felújítása, átalakítása, beszerzése (MFP-ÖTIK/2022/6)” kategóriájához kapcsolódóan „Új 
kültéri közösségi létesítmény építése” témában a pályázaton indulni kíván.  
 

Felelős: Szabó Péter polgármester 
 Határidő: azonnal 

 
4./ MFP-UHK-2022 pályázat induláshoz döntés 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 

 
Szabó Péter polgármester: 
Szintén a Magyar Falu Program keretében van lehetőség az útfejlesztési tengelyre 
vonatkozóan pályázat beadására. Felmértük a település rosszabb állapotú önkormányzati 
tulajdonú útjait, úgy láttuk, hogy érdemes pályázni az Alkotmány út, Cserépi út és a Kossuth 
Lajos (670 hrsz.) út (Göndi-köz) felújítására. 
 
 

A Képviselő-testület tagjai részéről hozzászólás nem érkezett, így 7 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozták.  

 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2022. (01. 26.) határozata: 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a „Út, híd, 
kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása” című, MFP-
UHK/2022 azonosítószámú pályázaton indulni kíván.  
 

Felelős: Szabó Péter polgármester 



6 

 

 Határidő: azonnal 

 

5./ MFP-ÖTIK-2022-4 pályázat induláshoz döntés 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 
 

Szabó Péter polgármester: 
Pályázatot lehet benyújtani a „Fogorvosi feladatellátás elvégzéséhez szükséges 
fogászati/fogszabályozási kezelőegység beszerzése, szállítása, üzembe helyezése” témában. A 
fogorvosnő jelezte, hogy szeretné a feladatellátásához szükséges eszközeit korszerűsíteni. 
 
A Képviselő-testület tagjai részéről hozzászólás nem érkezett, így 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozták.  

 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2022. (01. 26.) határozata: 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a „Önkormányzati 
tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése” című, „Orvosi rendelők fejlesztése, építése 
(MFP-ÖTIK/2022/4)” kategóriájához kapcsolódóan „Fogorvosi feladatellátás elvégzéséhez 
szükséges fogászati/fogszabályozási kezelőegység beszerzése, szállítása, üzembe 
helyezése” témában a pályázaton indulni kíván.  

Felelős: Szabó Péter polgármester 
 Határidő: azonnal 

6./ MFP-KOEB-2022 pályázat induláshoz döntés 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 

 
Szabó Péter polgármester: 
Az eszközeinket felmérve és látva az automatizálandó fizikai feladatokat, egy homlokrakodós 
kistraktor beszerzésére adnánk be pályázatot. 
 
Dr. Koncz Andor képviselő: 
Van már konkrétan kinézett gép? 
 
Szabó Péter polgármester: 
Igen már kért árajánlatot egy kisebb traktorra és homlokrakódóra. 
 
Csufor Sándor képviselő: 
Nem lett volna jobb egy raklap rakodó gép? 
 
A Képviselő-testület tagjai részéről egyéb hozzászólás nem érkezett, így 7 igen szavazattal az 

alábbi határozatot hozták.  

 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2022. (01. 26.) határozata: 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a „Kommunális 
eszköz beszerzése” című, MFP-KOEB/2022 azonosítószámú pályázaton indulni kíván.  
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Felelős: Szabó Péter polgármester 
 Határidő: azonnal 

 

7./ MFP-KEB-2022 pályázat induláshoz döntés 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 
 

Szabó Péter polgármester: 
A pályázat keretein belül lehetőség van a közösségszervezéshez, a programtervben szereplő 
programok megszervezéséhez, lebonyolításához kapcsolódó eszközök beszerzésére. 
Összeírták a szükséges dolgokat. 
 
A Képviselő-testület tagjai részéről hozzászólás nem érkezett, így 7 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozták.  

 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (01. 26.) határozata: 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
„Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása” 
című és MFP-KEB/2022 azonosítószámú pályázaton indulni kíván.  
 

Felelős: Szabó Péter polgármester 
 Határidő: azonnal 

8./ BM pályázaton indulás önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések-  
Egészségügyi Központ 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 

 
Szabó Péter polgármester: 
Az előző évben ebből a támogatási formából a Bocskai út került felújításra. Az idén jó lenne 
megvalósítani az egészségügyi központ szigetelését. Ezt követően sor kerülhetne egy 
egységes a református templommal szinkronban lévő középületek színezésére. 
 
A Képviselő-testület tagjai részéről hozzászólás nem érkezett, így 7 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozták.  

 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2022. (01. 26.) határozata: 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete helyi önkormányzatokért felelős 
miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével meghirdetett, a 
Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC törvény 3. 
melléklet A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 3.3 Kötelező önkormányzati 
feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása jogcím szerinti Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra, támogatási kérelem benyújtását 
határozta el. 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, 
hogy „az Egészségügyi Központ felújítására, fejlesztésére” (3325 Noszvaj, Kossuth Lajos 
út 3.sz.646 hrsz) támogatási kérelem benyújtásáról gondoskodjon, illetve a pályázati 



8 

 

alcél megvalósításához a 40.179.403 Ft-hoz, azaz a negyvenmillió-
egyszázhetvenkilenezernégyszázhárom forinthoz, a szükséges önerőt a 2.008.970 Ft-ot a 
2022. évi költségvetésében biztosítja. 

       Felelős: Szabó Péter polgármester 
        Határidő: azonnali 

9./TOP_Plusz-1.1.3-21 pályázat induláshoz döntés 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 

 
Szabó Péter polgármester: 
Egy pályázati kiírás alapján a Mátyás-téri skanzen projektünk teljes mértékben pályázhatóvá 
válik. Egy elvi hozzájárulást kér a testülettől a pályázaton történő induláshoz. 
 
A Képviselő-testület tagjai részéről hozzászólás nem érkezett, így 7 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozták.  

 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2022. (01. 26.) határozata: 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a „Helyi és térségi 
turizmusfejlesztés” című, TOP_Plusz-1.1.3-21 azonosítószámú pályázaton indulni kíván.  
 

Felelős: Szabó Péter polgármester 
 Határidő: azonnal 

 
10./ Projekt-előkészítő kiválasztása (zárt ülés) 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 
 
11./ Fogorvosi feladatellátás elvégzéséhez szükséges eszközök beszerzési eljárás 
nyertesének kiválasztása (zárt ülés) 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 
 
12./ „Önkormányzati járdaépítés felújítás támogatása” nevű, MFP-BJA/2022 pályázati 
felhívásra kivitelező kiválasztása (zárt ülés) (levételre került a napirendek közül) 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 
 
13./ Kültéri közösségi létesítmény, illetve eszközök, gépjármű tárolására alkalmas 
létesítmény építése, felújítása, átalakítása, beszerzése (MFP-ÖTIK/2022/6)” 
kategóriájában építész tervező kiválasztása (zárt ülés) 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 
 
14./ 1505 hrsz-ú ingatlan közös tulajdon megszüntetése (zárt ülés) 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 
 

15./ 2022. évi költségvetés, fejlesztési prioritások 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 
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Szabó Péter polgármester: 
A kiküldött anyagban is látszik, hogy 5 csoportba lett osztva a fejlesztési elképzelés. 
Sok önerőre lesz szükség a pályázatokhoz. A bölcsődénél a gazdasági út és parkoló 
kialakítása 3,3 millió Ft-ba kerül. A bölcsődei dolgozók bérét 3 hónapra elő kell finanszírozni 
ez 8 millió Ft + rezsi költség. Az óvodai intézmény működtetéséhez 7 millió Ft 
átcsoportosítása szükséges. 
Az oncsai járda építése az út újra aszfaltozását követően az önkormányzat feladata lesz. Az 
útra húznak még egy aszfalt réteget és a járdától egy kiemelt szegély választja el, erre jön a 
járda burkolata, így az eddiginél is meredekebb lesz a bejáratokról a kijövetel. 
 
Csufor Sándor képviselő: 
Úgy kell megcsinálni, hogy a járdaszegély ne legyen magasabb, és úgy a kapubejáratok sem 
változnak. 
 
Szabó Péter polgármester: 
A Síkfőkúti felső tó és piac előtti burkolt patakmeder vízelvezető kivitelezési költsége nagyon 
magas. Február második felében indul a közbeszerzés a kivitelező kiválasztására. 
 
Szabados Tamás képviselő: 
A Dobó úton hol megy a járda? 
 
Szabó Péter polgármester: 
A kiemelt szegély mellett megy a járda nyomvonala az óvodától a 28. számig. 
 
Csufor Sándor képviselő: 
A Mátyás térre nekünk nem kell költeni, elég lesz rá a pályázati pénz. Ők, mint képviselők 
kevés információval rendelkeznek a projektekkel kapcsolatban. Nem ismerik a terveket, az 
elképzeléseket. A lakosság hiába kérdez tőlük, nem tudnak mit mondani. 
 
Hegedűsné Majnár Márta alpolgármester: 
A polgármester időnként tájékoztassa a képviselőket a projektek állásáról. Sűrűek az 
események a pályázatok beadási határideje sokszor igen rövid. 
 
Csufor Sándor képviselő: 
Ha tudják miről van szó, rajtuk is van felelősség. Régebben volt egy bizottság, ami a testületi 
ülés előtt megtárgyalta a dolgokat. 
 
Szabados Tamás képviselő: 
Jogos felvetés, ő sem tud mit mondani, ha megkérdezik. 
 
Csufor Sándor képviselő: 
A településnek nincs közösségi háza. Amennyiben lehetőség adódik erre is pályázni kell.  
 
Szabó Péter polgármester: 
Beadtunk egy tízes prioritási listát, konzultál az illetékesekkel folyamatosan, hogy mire van 
esély pályázni. 
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A Képviselő-testület tagjai részéről hozzászólás nem érkezett, így 7 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozták.  

 
 
 
 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2022. (01. 26.) határozata: 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés szerint megtárgyalta a 
2022-es fejlesztési prioritások listáját és azt elfogadta, javasolja a 2022. évi költségvetésbe 
beépíteni. 

       Felelős: Szabó Péter polgármester 
        Határidő: azonnali 

16./ Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása 
 

Szabó Péter polgármester elhagyta a termet. 

 

Hegedűsné Majnár Márta alpolgármester: 
2022. január 1-jei hatállyal módosult a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény, 
mely a polgármesterek illetményét és költségtérítését tartalmazza. A településen a 2019. 
január 1-i lakosságszámhoz igazodóan a főállású polgármester illetménye 715.000 Ft. A 
pótlékok közül egyedül az idegennyelv-tudási pótlék állapítható meg a polgármester részére 
nyelvvizsgánként. A főállású polgármester, havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-
ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. A Kormány a polgármester illetménye 
és költségtérítése 2022. évi emelésének ellentételezése érdekében az 5000 lakos alatti 
települési önkormányzatok számára támogatást biztosít. Ezen összeg éppen fedezi a 
polgármester illetmény emelésének költségeit.  
 

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

 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2022. (01. 26.) határozata: 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. §-a alapján Szabó Péter polgármester részére 2022. 
január 1-től  
715. 000 Ft illetményt,  
  31. 200 Ft idegennyelv-tudási pótlékot, és 
107. 250 Ft költségtérítést állapít meg.  
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy az illetmény és a költségtérítés 
megállapításával kapcsolatos intézkedések végrehajtásáról gondoskodjon.   
 

Felelős: dr. Nagy Károlyné aljegyző 
                Határidő: azonnal 

 
Szabó Péter polgármester visszajött a terembe. 

Hegedűsné Majnár Márta alpolgármester elhagyta a termet. 
 

Szabó Péter polgármester: 
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Az az eldöntésre váló dolog, hogy maradjon a régi összeg, van emeljünk rajta? Az ő 
véleménye az, hogy maradjon az eddig 200.000 Ft-os tiszteletdíj. 
 
Szabados Tamás képviselő: 
Nem tudja mérni az alpolgármestere munkáját, mert nem lát bele. Szerinte ő is annyit 
dolgozik, mint egy képviselő. Ha a polgármester azt mondja maradjon a régi, maradjon, nincs 
rá finanszírozás. 
 
Csufor Sándor képviselő: 
Ő nagyobb összegű emelést javasol. 
 
Márkus György képviselő: 
Ő is emelést javasolt más összegben.  
 
Szabó Péter polgármester: 
Ki, az, aki nem támogatja az emelést? 
 
3 képviselő nyújtotta fel a kezét. 
 
Szabó Péter polgármester: 
Ki, az, aki 220.000 Ft-ra történő emelést javasolja? 
 
2 képviselő nyújtotta fel a kezét. 
 
Szabó Péter polgármester: 
Ki, az, aki 250.000 Ft-ra történő emelést javasolja? 
 

1 képviselő nyújtotta fel a kezét. 
 
Szabó Péter polgármester: 
Mivel egyik javaslat sem kapott többséget, a Képviselő-testület nem hozott határozatot, az 
alpolgármester tiszteletdíja marad az eddig megállapított mértékű.  
 
17./Ingatlanvásárlással kapcsolatos döntés (zárt ülés) 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 

 
18./ Murányi Attila gyermekének közétkeztetési díj átvállalásáról szóló döntés (zárt ülés) 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 
 
A zárt ülés bezárása után nyílt ülésen folytatódik tovább az ülés.  

 
Szabó Péter polgármester: 
Tájékoztatásul a nyilvánosságnak felolvassa a zárt ülésen született határozatokat. 
 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2022. (01.26.) határozata: 
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Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az „Önkormányzati 
tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése” pályázati felhívás „Kültéri közösségi létesítmény, 
illetve eszközök, gépjármű tárolására alkalmas létesítmény építése, felújítása, átalakítása, 
beszerzése (MFP-ÖTIK/2022/6)” kategóriája, illetve az „Út, híd, kerékpárforgalmi 
létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása (MFP-UHK/2022)” pályázati felhívás 
projekt-előkészítő feladatok ellátása tárgyban indított egyszerű pályáztatási eljárásra 
beérkezett érvényes ajánlatok közül – a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati 
szemponthoz igazodóan Agria Térségfejlesztési Nonprofit Kft ajánlatát minősíti 
nyertesnek nettó 590 551 Ft + 27% ÁFA 
összeg mellett.  

Felelős: Szabó Péter polgármester 
 Határidő: azonnal 

Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (01.26.) határozata: 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az „Önkormányzati 
tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése” pályázati felhívás „Orvosi rendelők fejlesztése, 
építése (MFP-ÖTIK/2022/4)” kategóriájában fogorvosi feladatellátás elvégzéséhez szükséges 
eszközök beszerzése tárgyában indított egyszerű pályáztatási eljárásra beérkezett érvényes 
ajánlatok közül – a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szemponthoz igazodóan 
az Agrimed Kft. ajánlatát minősíti nyertesnek nettó 1 565 409 Ft + 27% Áfa összeg 
mellett.  
 

Felelős: Szabó Péter polgármester 
 Határidő: azonnal 

Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2022. (01.26.) határozata: 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az „Önkormányzati 
tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése” pályázati felhívás „Kültéri közösségi létesítmény, 
illetve eszközök, gépjármű tárolására alkalmas létesítmény építése, felújítása, átalakítása, 
beszerzése (MFP-ÖTIK/2022/6)” kategóriájában „Új kültéri közösségi létesítmény építése” 
építész tervezői feladatok ellátása tárgyban indított egyszerű pályáztatási eljárásra beérkezett 
érvényes ajánlatok közül – a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szemponthoz 
igazodóan Varga Rita ajánlatát minősíti nyertesnek nettó 500 000 Ft (AAM) összeg 
mellett.  
 

Felelős: Szabó Péter polgármester 
 Határidő: azonnal 

Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2022.(I.26.) határozata: 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Noszvaj, belterület 
1505 hrsz. alatt felvett kivett beépítetlen terület megjelölésű, 5236 m2 alapterületű ingatlant, 
mely a Noszvaj Íze Kft. 93/100-ad és Noszvaj Községi Önkormányzat 7/100-ad arányú 
tulajdonát képezi annak megosztásával az alábbiak szerint alakítja ki: 
  I. Noszvaji 1505/2 hrsz. 
  megnevezése: kivett beépítetlen terület 
  területe: 4889 m2 
  Tulajdonos: Noszvaj Íze Kft. 1/1 tulajdoni arányban  
  II. Noszvaji 1505/1 hrsz. 
  megnevezése: kivett közforgalom elől el nem zárt magánút 
  területe: 347 m2 
  Tulajdonos: Noszvaj Községi Önkormányzat 1/1 tulajdoni arányban  
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 Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 
szerződést aláírja. 

       Felelős: Szabó Péter polgármester 
        Határidő: azonnali 

 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2022. (01.26.) határozata: 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Noszvaj, Béke út 6. 
szám alatti ingatlan esetleges megvásárlása érdekében értékbecslést készíttet az ingatlanról. A 
Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy független szakértőtől rendelje meg az 
értékbecslést. 

Felelős: Szabó Péter polgármester 
Határidő: azonnal 

A nyílt ülésen egyéb napirendi pont nem merült fel, így a polgármester úr megköszönte a 
részvételt, és az ülést 19.15 órakor bezárta. 
 

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

           dr. Nagy Károlyné 
  aljegyző 
 
 
 

 Dr. Koncz Andor Nagy Dénesné 
 jkv. hitelesítő jegyzőkönyvvezető 

 


