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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. május 25-én 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, Csufor Sándor, Szalókiné Sike Krisztina, Márkus György 
(5 fő önkormányzati képviselő + polgármester) 
 
Távolmaradását bejelentette: Szabados Tamás képviselő 
Tanácskozási joggal megjelent: dr. Nagy Károlyné aljegyző 
 
A jegyzőkönyv vezetése a 49 oldaltól a 56 oldalig folyamatos számozással történik. 

 

Szabó Péter polgármester: 
Tisztelettel köszöntöm a testület tagjait, az aljegyzőt, a jegyzőkönyvvezetőt. Megállapítom, 
hogy 5 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 személyét egyhangúlag elfogadta.  

 
Szabó Péter polgármester: 
A napirendi pontokat megkaptátok. Javaslom a 11 napirendi pont levételét, mivel nem 
érkezett meg a három árajánlat a megadott határidőre. 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./ 2021. évi költségvetési rendelet módosítás  
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester  
2./ Zárszámadási rendelet   
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 
3./ 2022. évi költségvetési rendelet módosítása 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 
4./ Bölcsőde létesítéséről elvi döntés 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 
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5./ Közbeszerzési eljárás elindítása -TOP vízelvezetés 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 
6./ Szociális célú tűzifa támogatásra pályázat beadása  
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 
7./ Műfüves sportpálya használatára szerződés jóváhagyása 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 
8./ Polgármesteri beszámoló 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 
9./ 1630 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről döntés (zárt ülés) 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 
10./ Egészségügyi Központ felújítás kivitelező kiválasztása (zárt ülés) 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 
11./ Műszaki ellenőr kiválasztása (zárt ülés) 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 
12./ VP külterületi út pályázat közbeszerzési szakértő kiválasztása (zárt ülés) 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 
 
 

1./ 2021. évi költségvetési rendelet módosítás  
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester  

 
Dr. Koncz Andor képviselő, PGEB elnöke: 
A bizottság a testületi ülést megelőzően foglakozott a napirenddel, és elfogadásra javasolja a 
rendeletmódosítást. 
 
A képviselők részéről a rendelet elfogadásához hozzászólás nem érkezett, így a polgármester 
szavazásra tette fel a rendelet elfogadását. 

 

Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 5/2022. (V.30.) önkormányzati 
rendeletet a 2021.évi költségvetésről szóló rendelet módosításáról 6 igen szavazattal 
elfogadta. (Az 5/2022. (V.30.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 

2./ Zárszámadási rendelet   
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 

 
Szabó Péter polgármester: 
A rendelet-tervezetben a 2021.évi tényadatok szerepelnek. Az Államkincstári ellenőrzésre 
vonatkozóan az intézkedési terv el fog készülni külső szakértő bevonásával. Kéri az ezzel 
kapcsolatos határozathozatalt és a rendelet elfogadását. 
 

A képviselők részéről hozzászólás nem érkezett, így egyhangú 6 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozták: 

 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 46/2022.(V.25.) határozata:  
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a belső ellenőrzési jelentést  
-a beszerzések ellenőrzéséről, 
-az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok hasznosításának ellenőrzéséről, 
-létszámgazdálkodás ellenőrzéséről. 
A Képviselő-testület megbízza az aljegyzőt, hogy a jelentésben foglaltakra vonatkozóan 
intézkedési tervet készítsen. 

Felelős: dr. Nagy Károlyné aljegyző 
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Határidő: 2022.06.29. 
A képviselők részéről a rendelet elfogadásához hozzászólás nem érkezett, így a polgármester 
szavazásra tette fel a rendelet elfogadását. 

 

Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 6/2022. (V.30.) önkormányzati 
rendeletet a 2021.évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló rendeletet 6 igen szavazattal 
elfogadta. (A 6/2022. (V.30.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 

3./ 2022. évi költségvetési rendelet módosítása 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 

 
Szabó Péter polgármester: 
A rendelet elfogadását követően történt meg több pályázati támogatás ügyében a döntés, ezek 
a megnyert összegek kerültek beépítésre a rendeletbe. 
 
A képviselők részéről a rendelet módosításhoz hozzászólás nem érkezett, így a polgármester 

szavazásra tette fel a rendelet elfogadását. 

 

Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 7/2022. (V.30.) önkormányzati 
rendeletet a 2022.évi költségvetési rendelet módosításáról szóló rendeletet 6 igen 
szavazattal elfogadta. (A 7/2022. (V.30.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi.) 
 
 

4./ Bölcsőde létesítéséről elvi döntés 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 

 
Szabó Péter polgármester: 
A Noszvaji Cseperedő Óvoda alapító okiratának módosítása minden év május 31-ig 
lehetséges, így most elvi döntést kell hozni az intézmény többcélú intézménnyé történő 
alakítására vonatkozóan. A módosítás oka, hogy az előre láthatólag 2022.08.31-én elinduló 
bölcsőde szervezetileg az óvodához fog tartozni, külön szakmai irányítás alatt. A vállalkozó 
szerint az épület határidőre el fog készülni. Időközben elindult az eszközök közbeszerzésének 
előkészítése is. 
Mivel az alapító okirat tényleges módosításához a bölcsődének már berendezett állapotban, 
szakhatóságok által jóváhagyott engedélyekkel kellene rendelkeznie, így a következő elvi 
döntés meghozatalával kell élnünk a határidőn túli jogszerű módosítás érdekében. 
 
Szalókiné Sike Krisztina képviselő, óvoda vezető: 
A bölcsődei szakértő azt mondta, hogy az udvar rendbetétele és a füvesítés is alapfeltétele a 
kormányhivatal engedélyének. 
 
Dr. Nagy Károlyné aljegyző: 
Fontos, hogy kész legyen időben az épület, utána elindul a használatbavételi eljárás, a 
szakhatóságok megvizsgálják a szükséges feltételek meglétét, ezek után következhet az 
alapító okirat módosítása az eszközök beszerzése és a működési engedély megkérése A 
meglévő vagyontárgyat szerepeltetni kell az Alapító okiratban. 
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A képviselők részéről egyéb hozzászólás nem érkezett, így egyhangú 6 igen szavazattal az 

alábbi határozatot hozták: 

 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2022.(V.25.) határozata:  
Noszvaj Községi Önkormányzat, mint a Noszvaji Cseperedő Óvoda fenntartója úgy döntött, 
hogy a 2022/23-as nevelési évtől, 2022. augusztus 31. napjától kezdődően átszervezi az 
intézményt. 
A Noszvaji Cseperedő Óvoda a fenti időponttól a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 20. § (1) bekezdés b) pontja szerinti többcélú intézmény: óvoda-bölcsőde, 
ellátja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
42. §-a alapján a bölcsődei ellátást is, a 43. § (2) bekezdés c) pontja szerinti szervezeti 
formában.   
A képviselő-testület megbízza:  

- a polgármestert, a Noszvaji Cseperedő Óvoda átszervezése ügyében szükséges 
véleményezési eljárás lefolytatásával, az átszervezéshez kapcsolódó intézkedések 
pénzügyi hatásának felmérésével. 

- az aljegyzőt, az intézmény átszervezéséhez kapcsolódó alapító okirat módosítás 
előkészítésével, és 

- az óvodavezetőt az intézmény átszervezéshez kapcsolódó feladatok számbavételével. 
Határidő: 2022. június 30. 

Felelős: Szabó Péter polgármester 
     dr. Nagy Károlyné aljegyző 

    Szalókiné Sike Krisztina óvodavezető 
 
Szalókiné Sike Krisztina képviselő, óvoda vezető: 
Kéri a képviselőket, hogy az óvodai szünet ügyében hozzanak határozatot. Az óvoda a nyár folyamán 
július 4 és július 31 között tart zárva. 
 
A képviselők részéről egyéb hozzászólás nem érkezett, így egyhangú 6 igen szavazattal az 

alábbi határozatot hozták: 

 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2022.(V.25.) határozata:  
Noszvaj Községi Önkormányzat, mint a Noszvaji Cseperedő Óvoda fenntartója úgy döntött, 
hogy 
 
 
 
 
 
 
Szalókiné Sike Krisztina képviselő, óvoda vezető: 
Megkeresés érkezett hozzá, hogy egy fiatal pár az esküvőt követő állófogadásra szeretné bérbe venni 
az összecsukható óvodai nagytermet. 
 
Szabó Péter polgármester: 
Ne adjuk oda azt a helyiséget. ahol kisgyermekek vannak. 
 
Csufor Sándor képviselő: 
Esetleg nyári leálláskor, és kérjük el a takarítás díját. 
 
Hegedűsné Majnár Márta alpolgármester: 
Bármelyik szállodában is meg tudnák oldani ezt. 
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A képviselők részéről egyéb hozzászólás nem érkezett, így egyhangú 6 igen szavazattal az 

alábbi határozatot hozták: 

 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 49/2022.(V.25.) határozata:  
Noszvaj Községi Önkormányzat, mint a Noszvaji Cseperedő Óvoda fenntartója úgy döntött, 
hogy 
 
 
 
 
 

5./ Közbeszerzési eljárás elindítása -TOP vízelvezetés 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 
 

Szabó Péter polgármester: 
A Noszvaj északi vízelvezető hálózatának rekonstrukciója beruházás megvalósításához építési 
kivitelező kiválasztása érdekében van szükség az előterjesztésben ismertetett eljárásra. Kérem 
a Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatokat fogadja el. 
 

A képviselők részéről egyéb hozzászólás nem érkezett, így egyhangú 6 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozták: 

 

Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 50/2022. (V. 25.) határozata  
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a határozat melléklete 
szerinti tartalommal jóváhagyja a „Noszvaj északi vízelvezető hálózatának rekonstrukciója” 
elnevezésű közbeszerzési dokumentációt.  

 
Felelős: polgármester, jegyző 

  Határidő: 2022. május 31. 
 
 

6./ Szociális célú tűzifa támogatásra pályázat beadása  
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 

 
Szabó Péter polgármester: 
Az idén ismét kiírásra került a települési önkormányzatok számára a szociális célú 
tüzelőanyag vásárlásának pályázati lehetősége. A benyújtás határideje: 2022. augusztus 31. A 
kiküldött előterjesztés alapján javaslom a határozati javaslat elfogadását. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem érkezett, így egyhangú 6 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozták: 

 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 51/2022. (V.25.) határozata: 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokért felelős 
miniszter által meghirdetett, a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. 
évi XC. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. melléklet 2.2.1. szerinti A 
települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatására 
jogcím szerinti pályázat kapcsán támogatási kérelem benyújtását határozta el 35 m3 tűzifára. 
Az önkormányzat a költségvetésében a szükséges önerőt biztosítja, mely 1000 Ft/ erdei m3 + 
Áfa és a szállítási költség. 



50 

 

Az önkormányzat a szociális célú tűzifa támogatásban részesülőtől ellenszolgáltatást nem vár. 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy a támogatási kérelem benyújtásáról gondoskodjon.  

 
      Felelős: Szabó Péter polgármester 
      Határidő: azonnal 
 

 
 

7./ Műfüves sportpálya használatára szerződés jóváhagyása 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 

 
Szabó Péter polgármester: 
Mint ismert az elmúlt évben az Eger Labdarúgó Sport Kft. pályázat keretében 20x40 méteres, 
palánkkal, labdafogóhálóval, világítással ellátott műfüves pályát épített a Noszvaj Községi 
Önkormányzat tulajdonában és az Egri Tankerületi Központ vagyonkezelésében lévő 
Noszvaj, belterület 73. helyrajzi számon felvett, természetben 3325 Noszvaj, Kossuth Lajos út 
12. szám alatt található ingatlanon. A sportpálya használatára vonatkozó szabályok 
meghatározása a cél, ennek érdekében készült a kiküldött megállapodás, melynek elfogadását 
kéri. 
 

A képviselők részéről hozzászólás nem érkezett, így egyhangú 6 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozták: 

 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 52/2022. (V.25.) határozata: 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Együttműködési és használati 
megállapodást Egri Tankerületi Központ (székhely: 3300 Eger, Bem Tábornok u. 3., 
adószám: 15835080-2-10, ÁHT azonosító: 361528), mint Vagyonkezelő, az Eger Labdarúgó 
Sport Kft. (székhely: 3300 Eger, Északi Sporttelep u. 1., adószám: 25526477-2-10, 
cégjegyzékszám: 10-09-035688), mint Használatba vevő, és Noszvaj Községi 
Önkormányzat, mint Használatba adó között a 20x40 méteres, palánkkal, labdafogóhálóval, 
világítással ellátott műfüves pályára vonatkozóan, - mely a Noszvaj, belterület 73. helyrajzi 
számon felvett, természetben 3325 Noszvaj, Kossuth Lajos út 12. szám alatti ingatlanon 
található – az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. A Képviselő-testület megbízza a 
polgármestert a megállapodás aláírásával. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Szabó Péter polgármester 

 
 

8./ Polgármesteri beszámoló 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 

 
Szabó Péter polgármester: 
A közmeghallgatáson tájékoztatást adott a jelenlévőknek az önkormányzat anyagi helyzetéről, 
terveiről.  
 
A képviselők részéről hozzászólás nem érkezett, így egyhangú 6 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozták: 

 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 53/2022. (V.25.) határozata: 
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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. 
 
 

Szabó Péter polgármester: 

Tájékoztatásul a nyilvánosságnak felolvassa a zárt ülésen született határozatokat. 

 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 54/2022. (V.25.) határozata: 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Noszvaj Községi 
Önkormányzat tulajdonában lévő Noszvaj, belterület 1630. hrsz-ú, összesen 5.587 m2 
nagyságú, ”kivett beépítetlen terület” művelési ágú ingatlant versenytárgyalás keretében 
értékesíti. 

Felelős: Szabó Péter polgármester  
Határidő: azonnal 

Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 55/2022. (V.25.) határozata: 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az „Noszvaj – 
Egészségügyi Központ felújítása” nevű, BM – Kötelező önkormányzati feladatot ellátó 

intézmények fejlesztése, felújítása pályázati felhívásra kivitelezői feladatok elvégzése tárgyban 
indított egyszerű pályáztatási eljárásra beérkezett érvényes ajánlatok közül – a legalacsonyabb 
összegű ellenszolgáltatás bírálati szemponthoz igazodóan AK-VA BAU Kft. ajánlatát 
minősíti nyertesnek nettó 31 615 270 Ft + 27% ÁFA összeg mellett.  

 
Felelős: Szabó Péter polgármester 

 Határidő: azonnal 

Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 56/2022. (V.25.) határozata: 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a „Külterületi helyi 
közutak fejlesztése Noszvajon” nevű, VP6-7.2.1.1-21 kódszámú pályázati felhívásra 
közbeszerzési szakértői feladatok elvégzése tárgyban indított egyszerű pályáztatási eljárásra 
beérkezett érvényes ajánlatok közül – a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati 
szemponthoz igazodóan ANPAST Europroject Szolgáltató Kft. ajánlatát minősíti 
nyertesnek nettó 787 401 Ft + 27% ÁFA összeg mellett.  
 

Felelős: Szabó Péter polgármester 
 Határidő: azonnal 

 
Az ülésen egyéb napirendi pont nem merült fel, így a polgármester úr megköszönte a 
részvételt, és az ülést 18.30 órakor bezárta. 

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

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

 

 


	A közmeghallgatáson tájékoztatást adott a jelenlévőknek az önkormányzat anyagi helyzetéről, terveiről.

