
57 
 

                                      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. június 29-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, Szabados Tamás 
(5 fő önkormányzati képviselő + polgármester) 
 
Távolmaradását bejelentette: Márkus György képviselő 
Tanácskozási joggal megjelent: dr. Márton Erik György jegyző 
                                                    dr. Nagy Károlyné aljegyző 
 
A jegyzőkönyv vezetése a 57. oldaltól a 73. oldalig folyamatos számozással történik. 

 

Szabó Péter polgármester: 
Tisztelettel köszöntöm a testület tagjait, a jegyzőt, az aljegyzőt, a Noszvaji Figedy János 
Általános Iskola és AMI vezetőit, 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. 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./ A Noszvaji Figedy János Általános Iskola és AMI vezetőjének tájékoztatója az 
intézményben folyó oktató- nevelő munkáról 
Előterjesztő: Intézményvezető 

2./ Beszámoló A Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi munkájáról 
Előterjesztő: Dr. Márton Erik György jegyző 
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3./ Térítési díj rendelet, vállalkozási szerződés módosítása 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 
4./ Lövészklub támogatási kérelme 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 
5./ Közbeszerzési terv módosítása 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 
6./ Közbeszerzési szabályzat módosítása  
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 
7./ Belső ellenőrzésre intézkedési terv jóváhagyása 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 
8./ Polgármesteri beszámoló 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 
9./ Noszvaji Óvodásokért Alapítvány támogatása elszámolásának elfogadása 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 
10./ Siklósi Zoltán kérelme a Cseres utca egyirányúsításáról 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 
11./ Piac rendelet módosítása  
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 
12./ HÉSZ módosításra javaslattétel 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 
13./ TOP-csapadékvízelvezető pályázat műszaki ellenőrének kiválasztása (zárt ülés) 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 
14./ Murányi Katalin települési támogatása – Határtalanul programhoz (zárt ülés) 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 
15./ Siklósi Zoltán kérelme a 1018/4 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről, döntés (zárt ülés) 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 
16./ VP külterületi út pályázat projektmenedzsment kiválasztása (zárt ülés) 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 
17./ VP külterületi út pályázat műszaki ellenőr kiválasztása (zárt ülés) 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 
18./ Közbeszerzési eljárás elindítása – Bölcsőde eszközbeszerzés 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 
19./ Közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítása -TOP vízelvezetés 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 
20./ Közbeszerzési eljárás elindítása -TOP vízelvezetés 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 
 
Hegedűsné Majnár Márta alpolgármester: 
Javasolja a Noszvaj Községért Díj és az ezzel járó emlékérem odaítélését az október 23-i 
ünnepségen. A szeptemberi ülésen foglalkozni kell az üggyel önálló napirendként. 
 
Szabó Péter polgármester: 
Kéri az alpolgármestert az ezzel kapcsolatos írásos előterjesztés elkészítésére. 

 
1./ A Noszvaji Figedy János Általános Iskola és AMI vezetőjének tájékoztatója az 
intézményben folyó oktató- nevelő munkáról 
Előterjesztő: Intézményvezető 
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Asztalosné Pap Ágnes intézményvezető: 
Nincs kiegészítése, a felmerülő kérdésekre szívesen válaszol. 
 
Szabó Péter polgármester: 
Gratulál a legjobb vidéki iskola kitüntető címhez, melyet az intézmény az Oktatási Hivatal 
rangsorolása alapján kapott meg. Olvasta az írásos anyagban, hogy iskolákat fognak 
összevonni és bezárni ősztől. 
 
Asztalosné Pap Ágnes intézményvezető: 
Most volt értekezleten és ők is várták az információkat ezzel kapcsolatban. Szerencsére nem 
rólunk van szó. A 100 fő körüli tanulóval rendelkező iskolák jöhetnek szóba. Az átszervezés 
nagyon is lehetséges. 
 
Szabó Péter polgármester: 
A játszótér bővítést szeretnék megvalósítani A következő magyar falu program keretében jó 
lenne ezt megvalósítani önkormányzati területen. Az iskola felújítása kapcsán vannak 
rendezetlen dolgok, melyeket pontosítani kell majd. 
 
Hegedűsné Majnár Márta alpolgármester: 
A meghirdetett álláshelyeket be tudjuk majd tölteni? 
 
Asztalosné Pap Ágnes intézményvezető: 
Vannak már pályázók, a matematika és fizika szakot lesz legnehezebb betölteni. 
 
Szabó Péter polgármester: 
Belső átképzéssel nem lehetne, tanulmányi szerződéssel támogatni a dolgozókat? 
 
Asztalosné Pap Ágnes intézményvezető: 
Nem nagyon van ilyen lehetőség, Egerben nincs is az egyetemen matematika-fizika képzés. 
 
Szabó Péter polgármester: 
Hogy képzelik a felnőttek zeneiskolai képzését? 
 
Uzelman Marianna intézményegység-vezető: 
Hiány van zeneiskolai pedagógusokból, ez nem egyedi dolog, a zenét tanulni vágyó 
gyermekek száma is nagyon magas. Valóban több felnőtt érdeklődő is van. 
 
Asztalosné Pap Ágnes intézményvezető: 
Az iskolai beiratkozáskor merült fel a dolog. Jelezte a felsőbb szervek felé a létszámemelés 
igényét. Szeretné megköszönni az önkormányzat és a képviselő-testület segítségét és azt, 
hogy minden problémájuk megoldásában segítségükre vannak. 
 

A képviselők részéről egyéb hozzászólás nem érkezett, így egyhangú 6 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozták: 
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Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 57/2022. (VI.29.) határozata:  
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-Testülete Asztalosné Pap Ágnes Intézményvezető 
és Uzelman Marianna Intézményegység-vezető előterjesztésében megtárgyalta a Noszvaji 
Figedy János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2021/2022-es tanévről szóló 
tájékoztatóját és azt az elhangzott kiegészítésekkel elfogadja. 
 

Felelős: Szabó Péter polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
 

2./ Beszámoló A Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi 
 munkájáról 
Előterjesztő: Dr. Márton Erik György jegyző 

 
Dr. Márton Erik György jegyző: 
Az eddigi struktúrán változtatott, a beszámoló a lényegesebb elemeket tartalmazza, melynek a 
végén vezetői összefoglaló szerepel. Fontos eleme a Magyar Államkincstár Ellenőrzése, 
melyre intézkedési terv készül, arra kell törekedni, hogy az év végéig a hibák kijavításra 
kerüljenek. A dolgozók mindent megtesznek annak érdekében, hogy a munka megfelelően el 
legyen végezve. Egyeztetnek a hiányosságok megoldása ügyében, ehhez mind az emberi mind 
a pénzügyi forrás rendelkezésre áll. A kollégákat dicséret illeti a választással kapcsolatos 
feladatok elvégzése miatt is, hisz gördülékenyen mentek a dolgok. Tapasztalt, hozzáértő gárda 
dolgozik itt. 
 
Dr. Nagy Károlyné aljegyző: 
A gazdasági terület hiányosságainak kiküszöbölésére külső segítséget vesznek igénybe, aki 
segíteni fogja a munkát. A hiányosságok megszüntetése a fő cél. 
 
Szabó Péter polgármester: 
1,6 millió Ft van a költségvetésben erre a célra az év végéig rendbe lesz téve. 
 
Dr. Márton Erik György jegyző 
A Magyar Államkincstárnál utóellenőrzés biztosan várható. Fontos, hogy a gazdálkodás 
áttekinthetősége helyreálljon. 
 

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

 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2022.(VI.29.) határozata:  
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és a határozat 
mellékleteként csatolt tartalommal elfogadja a Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal 
2021. évi munkájáról szóló beszámolót. 

Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 

 



61 
 

dr. Márton Erik György jegyző távozott. 
3./ Térítési díj rendelet, vállalkozási szerződés módosítása 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 

 
Szabó Péter polgármester: 
Az iskola és óvoda elfogadta az áremelési javaslatot, van, aki minőségi javítást kér. 
 
Dr. Nagy Károlyné aljegyző: 
Kérdés mikortól legyen a változás, a vállalkozó minél előbb szeretné. A rendelet a kihirdetést 
követő 30. napon lép hatályba. Amennyiben most elfogadásra kerül augusztus 1-én léphet 
legkorábban hatályba. 
 
Dr. Koncz Andor képviselő: 
Egy évig ez lesz a díja, amit elfogadunk? 
 
Dr. Nagy Károlyné aljegyző: 
A vállalkozó ezt kéri, ez a jelenlegi helyzet, hogy mi lesz később az árakkal azt most még 
nem lehet tudni. Meglátjuk az árak alakulását és, ha probléma lesz, majd akkor kezeljük a 
helyzetet. 
 
Szabó Péter polgármester: 
A bölcsődei és a speciális étkeztetést is meg kell oldani valahogy, abban az épületben is lesz 
erre helyiség. 
 
Szabados Tamás képviselő: 
Tudna két helyen főzni a vállalkozó? 
 
Szabó Péter polgármester: 
Mi a helyiséget tudjuk biztosítani számára. 
 
Dr. Nagy Károlyné aljegyző: 
A hatóságokkal kell egyeztetni ebben az ügyben. Máshol is érdeklődtünk már, de ide 
szállítani senki sem akarja az ételt. Az óvodai konyha kicsi, és valószínűleg nem megfelelő, 
hogy ellássa a bölcsődéseket és az ételallergiások számára is nyújtson lehetőséget a helyben 
főzésre. 
 
Dr. Koncz Andor képviselő: 
Bonyolultabbá teszi a helyzetet az is, ha 3-4 gyermek esetleg cukorbeteg, vagy más étel 
allergiája van. 
 
Szabados Tamás képviselő: 
Ha speciális étrendre van szüksége miért nem jár speciális ellátást biztosító óvodába? 
 
Szalókiné Sike Krisztina képviselő: 
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Ez csak magánóvodában lehetséges, az nagyon drága és nagy terhet ró a szülőkre. A 
közétkeztetés kötelező feladat az ilyen problémával küzdők számára is. 
 
Hegedűsné Majnár Márta alpolgármester: 
Van olyan ismerőse Egerben, aki otthonról viszi a beteg gyermeke számára az ételt. Nincs 
olyan pályázat, ami ezt támogatná? 
 
Szalókiné Sike Krisztina képviselő: 
Meg kell keresni a többi vállalkozót is, esetleg a helyi hoteleket. Arról is el kell gondolkodni, 
hogy saját konyhát működtessünk, mi lesz, ha a vállalkozó nem csinálja tovább? 
 
Dr. Nagy Károlyné aljegyző: 
A régi iskolából lehetne csinálni egy nagy konyhát és helyben étkezési lehetőséget. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem érkezett, így egyhangú 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozták: 

 
Noszvaj Községi Önkormányzat Polgármesterének 59/2022.(Vl.29.) határozata:  
 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyar László egyéni vállalkozóval 
2015. július 1-i hatállyal határozatlan időre kötött szerződést az alábbiak szerint módosítja: 
 

„VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 
 

amely létrejött egyrészről Noszvaj Községi Önkormányzat 
 

székhely: 3325 Noszvaj, Kossuth út 1. 
KSH szám: 15379803751132110 
adószám: 15729318-2-10 
bankszámlát vezető pénzintézet neve: Takarékbank Zrt. 
bankszámlaszám: 62800259-11022217 
képviseli: Szabó Péter polgármester 
(a továbbiakban: Megrendelő),  

másrészről  
Név: Magyar László egyéni vállalkozó 
székhely: 3325 Noszvaj, Dózsa György utca 2. 
telephely: 3325 Noszvaj, Gárdonyi Géza út 21. 
fiók telephely: 3325 Noszvaj, Kossuth út 12. 
adószám: 67132010-2-30 
bankszámlát vezető pénzintézet neve: Takarékbank Zrt. 
bankszámlaszám: 62800259-11053693 
(a továbbiakban: Vállalkozó) 

 
között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 
 

1. Megrendelő és Vállalkozó 2015. július 1-i hatállyal határozatlan időre szerződést 
kötöttek Noszvaj Községi Önkormányzat fenntartásában működő, óvoda, általános 
iskola, munkahelyi, valamint szociális közétkeztetési feladatainak ellátására az 
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intézmények nyitvatartási, illetve az iskola szorgalmi időszakában az ételek 
elkészítésére, kiszolgálására, valamint az ételek kiszállítására a tálalókonyhára 
(iskolába díjmentesen). A szociális étkezők esetében az igénybe vevőkhöz a 
Megrendelővel történő megegyezés alapján, szállítási díj ellenében. Felek a 
vállalkozási szerződést közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják 2022. 
augusztus 1-i hatállyal: 

 
2. Felek megállapodnak abban, hogy a vállalkozási szerződés 3.1 pontjában említett 2. 

mellékletben szereplő díjkalkuláció helyébe jelen szerződés módosítás 1. melléklete 
lép.  
 

3. Az eredeti szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan 
formában hatályban maradnak. 
 

Felek jelen szerződés-módosítást elolvasták, értelmezték, és azt, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, helybenhagyólag aláírták. 
 
Noszvaj, 2022. június  
 
 ……………………………….. ……………………………….  
 Szabó Péter Magyar László 
 polgármester egyéni vállalkozó 
 (Megrendelő) (Vállalkozó) 
 

A szerződés pénzügyi fedezete a költségvetésben rendelkezésre áll. Az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 37. § (1) bekezdése alapján a kötelezettségvállalást 
ellenjegyzem: 

Noszvaj, 2022. június ………. 
…………………………………………. 

                  pénzügyi ellenjegyző 
1. melléklet 

Megnevezés 

Nyersanyag 
költség 
nettó 

összege 

ÁFA 
Nyersanyag 

összesen 

Rezsi költség 
nettó 

összege 
ÁFA 

Rezsi 
összesen 

Összes, 
díj 

Óvoda (tízórai, 
ebéd, uzsonna) 

425 Ft 115 Ft 540 Ft 339 Ft 91 Ft 430 Ft 970 Ft 

Iskola+középiskola 
(ebéd) 

362 Ft 98 Ft 460 Ft 291 Ft 79 Ft 370 Ft 830 Ft 

Iskola+középiskola 
(ebéd+1 
kisétkezés) 

475 Ft 123 Ft 580 Ft 354 Ft 96 Ft 450 Ft 1030 Ft 

Iskola+középiskola 
(ebéd+2 
kisétkezés) 

535 Ft 145 Ft 680 Ft 417 Ft 113 Ft 530 Ft 1210 Ft 

Szociális étkező 362 Ft 98 Ft 460 Ft 291 Ft 79 Ft 370 Ft 830 Ft 
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Alkalmazott 
(ebéd) 

472 Ft 128 Ft 600 Ft 378 Ft 102 Ft 480 Ft 1080 Ft 

Az "Összes díj" alatt az a díj értendő, amely az Önkormányzat részére számlázásra kerül. 
 

 
 

A képviselők részéről a rendelet elfogadásához egyéb hozzászólás nem érkezett, így a 

polgármester szavazásra tette fel a rendelet elfogadását. 

 

 

Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 8/2022. (VI.30.) önkormányzati 
rendeletet a gyermekétkeztetési és egyéb étkeztetési díjak megállapításáról szóló 
13/2013.(XI.05.) önkormányzati rendelet módosításáról 6 igen szavazattal elfogadta. (A 
8/2022. (VI.30.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 

4./ Lövészklub támogatási kérelme 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 

 
Szabó Péter polgármester: 
A Technika és Tömegsport Noszvaj Honvédelmi Lövészklub adott be kérelmet támogatásra. 
A kérelem 200.000 Ft támogatásra vonatkozik; lőszervásárlásra.  
 
A képviselők részéről hozzászólás nem érkezett, így egyhangú 6 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozták: 

 
Noszvaj Községi Önkormányzat Polgármesterének 60/2022.(Vl.29.) határozata:  
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Technika és Tömegsport 
Noszvaj Honvédelmi Lövészklub támogatási kérelmét, és úgy döntött, hogy az alábbiak 
szerint támogatja a szervezetet 2022. évre vonatkozóan:  
Dologi kiadás (lőszervásárlás) 100.000 Ft 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával. 

 
Felelős: Szabó Péter polgármester 

                                                                             Határidő: folyamatos 
 
 
 
 

5./ Közbeszerzési terv módosítása 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 
 

Szabó Péter polgármester: 
Az előterjesztésnek megfelelően kéri a képviselő-testületet a határozati javaslat 
elfogadására. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem érkezett, így egyhangú 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozták: 
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Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 61/2022.(VI.29.) határozata:  
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat az elfogadott 2022. évi 
közbeszerzési tervét az alábbiak szerint módosítja. Elrendeli az önkormányzat hivatalos 
honlapján történő megjelentetését. 
   

Noszvaj Községi Önkormányzat 
2022. évi közbeszerzési terve 

 

  A közbeszerzés 

tárgya és 

mennyisége 

Irányadó 

eljárásrend 

  Tervezett 

eljárási típus 

 Időbeli ütemezés Sor kerül-e vagy 

sor került-e az 

adott 

közbeszerzéssel 

összefüggésben 

előzetes 
összesített 

tájékoztató 

közzétételére? 

 az eljárás 

megindításának, 

illetve a 

közbeszerzés 

megvalósításának 

tervezett 

időpontja 

 szerződés 
teljesítésének 

várható időpontja 
vagy a szerződés 

időtartama 

 I. Árubeszerzés         

Noszvaji 

Bölcsőde 
eszközbeszerzés 

Tervezett 

összeg: 

Nettó: 

20 000 000 Ft   

 

Nemzeti 

eljárásrend 
Kbt. 112. § 

(1) bekezdés 

b) pontja 

szerinti 

eljárás 

 

2022.  

2-3. negyedév 

 

 

 

2 hónap 
Nem 

 II. Építési beruházás 
    

  

Külterületi helyi 

közutak 

fejlesztése 

Noszvajon 

Tervezett 

összeg: 

Nettó: 

122 206 004 Ft    

 

Nemzeti 

eljárásrend 

Kbt. 117. § 

szerinti 

eljárás 

 

 

2022.  

3. negyedév 

 

 

12 hónap 

Nem 
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Noszvaj északi 

vízelvezető 
hálózatának 

rekonstrukciója 

Tervezett 

összeg: 

Nettó: 

62 987 875 Ft 

Nemzeti 

eljárásrend 

Kbt. 112. § 

(1) bekezdés 

b) pontja 

szerinti 

eljárás 

 

2022. 

2. negyedév 
6 hónap 

Nem 

III. Építési koncesszió      

 IV. Szolgáltatás-

megrendelés 

 
    

 
  

V. Szolgáltatási 

koncesszió 

     

 

       Felelős: dr. Nagy Károlyné aljegyző 
                                                                                   Határidő: 2022.12.31. 
 

6./ Közbeszerzési szabályzat módosítása  
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 

 
 
Szabó Péter polgármester: 
Az előterjesztésnek megfelelően kéri a képviselő-testületet a határozati javaslat 
elfogadására. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem érkezett, így egyhangú 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozták: 

 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 62/2022.(VI.29.) határozata:  
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 44/2019. (IV.24.) számú határozattal 
elfogadott Közbeszerzési szabályzatot Noszvaj Községi Önkormányzat és intézményére 
vonatkozóan 2022. július 1-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 
A közbeszerzési szabályzat 19. § (7)-(8) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„(7) bekezdés: A Bírálóbizottság állandó tagjai: 
- gazdálkodási előadó; 
(8) bekezdés: A Bírálóbizottság üléséről, az ott elhangzottakról, így különösen a szakmai 
véleményekről, a döntési javaslat (szakvélemény) kialakítása szempontjából lényeges körülményekről, 
adatokról, információkról jegyzőkönyvet kell készíteni.” 
A szabályzat módosítással nem érintett rendelkezései változatlan formában hatályban maradnak. 
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       Felelős: Szabó Péter polgármester 
          dr. Nagy Károlyné aljegyző 

                                                                             Határidő: 2022.06.30. 
 
 
 

7./ Belső ellenőrzésre intézkedési terv jóváhagyása 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 

 
Szabó Péter polgármester: 
Az előterjesztésnek megfelelően kéri a képviselő-testületet a határozati javaslat 
elfogadására. 
 

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

 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 63/2022.(VI.29.) határozata:  
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a belső ellenőrzési jelentésben 
(önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok hasznosításának ellenőrzése) foglaltak javítására 
 készült intézkedési tervet az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja. 
 

Felelős: dr. Nagy Károlyné aljegyző,  
Pintér Lajosné gazdasági vezető,  

Szabó Péter polgármester 
Határidő: 2022. 12. 31. 

 
8./ Polgármesteri beszámoló 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 

 
Csufor Sándor képviselő: 
Mi az e-Cargo kerékpár, és a szemléletformáló Hírmondó különleges számának összeállítása? 
Nem lehetne a településen egy központi komposztálót kijelölni? 
 
Szabó Péter polgármester: 
Az e-cargo kerékpár pályázatból került beszerzésre a házi segítségnyújtás részére. A 
hírmondóban közérthető módon lesznek leírva a dolgok a lakosság számára. Központi 
komposztáló egyik szomszédos településen sincs. Nagyon körülményes és idővel más jellegű 
hulladék is megjelenik ott. Július 7-én lesz a Kossuth út elkészült szakaszának az átadása. 
 

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

alábbi határozatot hozták: 

 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 64/2022.(VI.29.) 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. 
 

9./ Noszvaji Óvodásokért Alapítvány támogatása elszámolásának elfogadása 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 

 
Szabó Péter polgármester: 
A Noszvaji Óvodásokért Alapítvány támogatási kérelmére 2022. évre vonatkozóan az 
önkormányzat Dologi kiadásként óvodai kirándulásra 30.000 Ft támogatást adott. A 
kirándulás megvalósult, a rendeletben foglaltaknak megfelelően az elszámolás a kiküldött 
anyagban foglaltak szerint megtörtént. Javaslom a fentiek alapján a határozat elfogadását. 
 

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

 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 65/2022.(VI.29.) határozata: 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Noszvaji Óvodásokért 
Alapítvány támogatásának elszámolásához az előterjesztés mellékleteként benyújtott 
dokumentumokat, és azt elfogadja. 

 Felelős: Szabó Péter polgármester 
                                                                                   Határidő: folyamatos 

 
10./ Siklósi Zoltán kérelme a Cseres utca egyirányúsításáról 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 

 
Szabó Péter polgármester: 
Siklósi Zoltán azzal a kéréssel fordult a képviselő-testülethez, hogy a Cseres utca egy részét 
tegyük egyirányúvá. Véleménye szerint ezzel az utcát csendesebbé és biztonságosabbá válna. 
 
Csufor Sándor képviselő: 
Nem javasolja az utca egyirányúsítását. 
 
Szabó Péter polgármester: 
Neki is ez a véleménye. 
 
A képviselők részéről egyéb hozzászólás nem érkezett, így egyhangú 6 igen szavazattal az 

alábbi határozatot hozták: 

 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 66/2022.(VI.29.) határozata: 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Siklósi Zoltán kérelmét a 
Cseres utca egyirányúvá tétele tárgyában, és úgy döntött, hogy a forgalmat nem kívánja 
korlátozni KRESZ táblák kihelyezésével.  

Felelős: Szabó Péter polgármester 
                                                                                   Határidő: folyamatos 

 
11./ Piac rendelet módosítása  
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 
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Szabó Péter polgármester: 
A piac működését szabályozó jogszabályi háttér változásai miatt a piac működési rendje nem 
megfelelő, változtatásra szorul. Emellett a nyitvatartást, illetve díjszabás mellékletek 
módosítását is el kell végezni, mert a termelőkkel folytatott beszélgetések alapján a helyi 
kistermelők, őstermelők gazdasági helyzete nehezen stabilizálódik, bizonytalan, 
kiszámíthatatlan helyzetük.  
 
A képviselők részéről a rendelet elfogadásához hozzászólás nem érkezett, így a polgármester 
szavazásra tette fel a rendelet elfogadását. 

 

Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 9/2022. (VI.30.) önkormányzati 
rendeletet a Patakparti termelői piac működéséről 6 igen szavazattal elfogadta. (A 
9/2022. (VI.30.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 

12./ HÉSZ módosításra javaslattétel 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 

 
Szabó Péter polgármester: 
Az Önkormányzat a 2022. évi költségvetésében nem tervezte a HÉSZ módosítását. A Mátyás 
téri projekt kapcsán és a kerékpárút kialakítása miatt azonban szükségessé vált a rendkívüli 
módosítása, szükséges a kiemelt fejlesztési területté nyilvánítás és a tervező kiválasztása.  
 
A képviselők részéről hozzászólás nem érkezett, így egyhangú 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozták: 

 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 67/2022. (VI.29.) határozata:  

1. A Képviselő-testület dönt a településrendezési eszközök módosításáról az alábbiak 
szerint: 
- a Mátyás téri projekt létesítése érdekében, a Noszvaj, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 

235, 236, 237, 240, 241, 242, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 261. 
hrsz-ú ingatlanokat érintően a beépítési százalék növelése, az ingatlanok jobb 
beépíthetősége miatt. 

- a Mátyás téri projekt létesítése érdekében, a Noszvaj, 1627/5 hrsz-ú ingatlant 
érintően parkoló és feltáró út kialakítása miatt telekalakítás. 

- kerékpárút kialakítása az Eger-Miskolc kerékpárút nyomvonalához a 016/78, 02, 
0211, 07, 2107/1, 2107/2, 2104, 2106, 2105/1, 2105/2, 05/74, 08/1, 08/2 hrsz-ú 
ingatlanokat érintően. 

2. A Képviselő-testület a Noszvaj 196, 197, 198, 199, 200, 201, 235, 236, 237, 240, 241, 
242, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 261, 1627/5, 016/78, 02, 0211, 07, 
2107/1, 2107/2, 2104, 2106, 2105/1, 2105/2, 05/74, 08/1, 08/2 hrsz-ú ingatlanokat a 
Mátyás téri projekt és a kerékpárút létesítése céljából kiemelt fejlesztési területté 
nyilvánítja. 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI.8.) Korm.rendelet 32. § (6) c) pontja alapján a településrendezési 
eszközök módosításának véleményezésére tárgyalásos eljárás keretében kerül sor. 

Felelős: Szabó Péter polgármester 
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Határidő: azonnal 
Szabó Péter polgármester 
A beszerzési szabályzat szerint 3 árajánlattevőnek küldtük ki a tervezési feladatot. Az 
árajánlatok beadási határideje: 2022. 06. 28. (kedd) 15 óra volt. Egy ajánlat érkezett, melyet 
előterjesztésként ki is küldtünk.  
 
A képviselők a tájékoztatást tudomásul vették, így egyhangú 6 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozták: 

 
 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 68/2022. (VI. 29.) határozata: 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a településrendezési 
eszközeit módosítja. Ennek tervezési faladatával a beszerzési eljárására beérkezett beadott 
árajánlatok alapján a Poltrade Bt-t (1096 Budapest, Telepy u. 23.) bízza meg, nettó 
1.400.000 Ft+Áfa áron. 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
szerződés aláírására. 

       Határidő: folyamatos 
       Felelős: Szabó Péter polgármester 

          dr. Nagy Károlyné aljegyző 
 
 

A 13., 14., 15., 16., 17., napirendi pontok tárgyalására zárt ülés keretein belül került sor. 
 
Szabó Péter polgármester: 

Tájékoztatásul a nyilvánosságnak felolvassa a zárt ülésen született határozatokat. 

 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 69/2022.(VI.29.) határozata:  
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-Testülete úgy határozott, hogy a „Noszvaj északi 
vízelvezető hálózatának rekonstrukciója” című, TOP-2.1.3-16 azonosítószámú projekt 
műszaki ellenőri feladatai ellátására tárgyában indított egyszerű pályáztatási eljárásra 
beérkezett érvényes ajánlatok közül – a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati 
szemponthoz igazodóan – Forma Kontroll Kft.  (3300 Eger, Kolozsvári u. 22.) ajánlatát 
minősíti nyertesnek nettó 704.000 Ft + Áfa összeg mellett.  
 

Felelős: Szabó Péter polgármester 
 Határidő: azonnal 

Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 70/2022.(VI.29.) határozata:  
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Murányi Katalin (szül: 
Eger, 2008.06.07, an: Vég Eszter) Noszvaj, Cserépi út 5. sz. alatti lakos részére hivatalból 
30.000 Ft rendkívüli települési támogatást állapít meg, rendkívüli élethelyzetére tekintettel, a 
Határtalanul! programban való részvétele érdekében. 
A határozat a többször módosított 1993. évi III. törvény 45. §-a (3)-(5) bekezdésein, valamint 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021.(IX.30.) önkormányzati 
rendelet 10-11.§-án alapul. 
A határozat részletes indokolását és a jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatást a 2016.évi 
CL. törvény 80-81.§-a alapján mellőztem. 

       Felelős: dr. Nagy Károlyné aljegyző 
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Határidő: azonnal 
 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 71/2022. (VI. 29.) határozata: 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Noszvaj, belterület 
1018/4. hrsz-ú ingatlant 2022. évben a háborús veszélyhelyzetre, a gazdasági helyzetre és az 
infláció mértékére tekintettel nem kívánja értékesíteni. 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
gyalogút kialakításához szükséges feladatok elvégzésével. 

                                                                  Határidő: 2022.12.31. 
                                                                  Felelős: Szabó Péter polgármester 

 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 72/2022.(VI.29.) 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 
projektmenedzsment feladatok elvégzése tárgyban indított egyszerű pályáztatási eljárásra 
beérkezett érvényes ajánlatok közül – a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati 
szemponthoz igazodóan - Agria Térségfejlesztési Nonprofit Kft. (3300 Eger, Kossuth L. u. 9.) 
ajánlatát minősíti nyertesnek, nettó 2 495 109 Ft+27 % Áfa összeg mellett.  
 

Felelős: Szabó Péter polgármester 
 Határidő: azonnal 

 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2022.(VI.29.) határozata:  
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-Testülete Noszvaj Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a „Külterületi helyi közutak fejlesztése Noszvajon” 
nevű, VP6-7.2.1.1-21 kódszámú pályázati felhívásra műszaki ellenőri feladatok elvégzése 
tárgyban indított egyszerű pályáztatási eljárásra beérkezett érvényes ajánlatok közül – a 
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szemponthoz igazodóan Agria 
Térségfejlesztési Nonprofit Kft. (3300 Eger, Kossuth L. u. 9.) ajánlatát minősíti nyertesnek 
nettó 994 799 Ft + 27% ÁFA összeg mellett.  
 

Felelős: Szabó Péter polgármester 
 Határidő: azonnal 

 
 

18./ Közbeszerzési eljárás elindítása – Bölcsőde eszközbeszerzés 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 

 
Szabó Péter polgármester: 
A “Bölcsődei férőhelyek kialakítása Noszvajon” projekt megvalósításához szükséges 
eszközök beszerzése érdekében a közbeszerzési szaktanácsadó elkészítette a közbeszerzési 
dokumentációt. 
  
A képviselők részéről hozzászólás nem érkezett, így egyhangú 6 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozták: 

 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 74/2022.(06.29.) határozata: 
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Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Bölcsődei férőhelyek kialakítása 
Noszvajon” tárgyú, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti nemzeti, nyílt közbeszerzési 
eljárásban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény alapján úgy dönt, hogy: 
 
hozzájárul a tárgyi közbeszerzési eljárás megindításához és észrevételek nélkül jóváhagyja a 
közbeszerzési dokumentumok tervezetét.  

Felelős: Szabó Péter polgármester 
Határidő: azonnal 

 
a Bírálóbizottság létszámát és összetételét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 1 fő pénzügyi szakértelemmel és szavazati joggal: Pintér Lajosné 
 1 fő közbeszerzés tárgya szerinti szakmai szakértelemmel és szavazati joggal: Sike 

Edit 
 1 fő jogi és közbeszerzési szakértelemmel és szavazati joggal: dr. Lánchidi Csaba 

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 
Felelős: Szabó Péter polgármester 

Határidő: azonnal 
 

19./ Közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítása -TOP vízelvezetés 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 

 
Szabó Péter polgármester: 
Korábban elindult a “Noszvaj északi vízelvezető hálózatának rekonstrukciója” elnevezésű 
projekt megvalósításához a kivitelezőjének kiválasztása. Az ajánlattételi határidőig, 
2022.06.22. 11.00 óráig nem nyújtottak be legalább két ajánlatot, így a közbeszerzési eljárás 
eredménytelen.  
 
A képviselők részéről hozzászólás nem érkezett, így egyhangú 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozták: 

 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 75/2022. (06. 29.) határozata  
Noszvaj Községi Önkormányzat (3325 Noszvaj, Kossuth Lajos út 1.), mint Ajánlatkérő 
2022.06.02. napján közzétett ajánlattételi felhívással indított „Noszvaj északi vízelvezető 
hálózatának rekonstrukciója” tárgyú, a Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend szerinti 
nyílt (Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárás) közbeszerzési eljárásban a Bíráló 
Bizottság jegyzőkönyvében meghatározott eljárási döntési javaslatait jóváhagyja, és 
megállapítja, hogy:  

A közbeszerzési eljárás eredménytelen. 
Az eredménytelenség indoka: Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során alkalmazta a Kbt. 
75. § (2) bekezdés e) pontját. 
Tárgyi eljárásban az ajánlattételi határidőig, 2022.06.22. 11.00 óráig nem nyújtottak be 
legalább két ajánlatot, így megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás a Kbt. 75. § (2) 
bekezdés e) pontja alapján eredménytelen. 

Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: 2022. június 30. 

 
20./ Közbeszerzési eljárás elindítása -TOP vízelvezetés 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 
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Szabó Péter polgármester: 
A projekt kivitelezőjének kiválasztására a közbeszerzési eljárás eredménytelen, ezért 
szükséges az újra elindítása. 
 

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

 
 

 

 

 

Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 76/2022. (06. 29.) határozata  
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a határozat melléklete 
szerinti tartalommal jóváhagyja a „Noszvaj északi vízelvezető hálózatának rekonstrukciója” 
elnevezésű közbeszerzési dokumentációt.  
A Bírálóbizottságot jóváhagyja az alábbiak szerint: 
A Bírálóbizottság 4 főből áll, minden tag 1-1 szavazati joggal rendelkezik. 
- 1 fő pénzügyi szakértelemmel rendelkező tag: Pintér Lajosné 
- 1 fő közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező tag: Mayer Rezső 
- 1 fő jogi szakértelemmel rendelkező tag: Dr. Márton Erik György 
- 1 fő közbeszerzési szakértelemmel rendelkező tag: Bartók Ágnes felelős akkreditált 
közbeszerzési szaktanácsadó 
 

Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: 2022. június 30. 

 

 
Az ülésen egyéb napirendi pont nem merült fel, így a polgármester úr megköszönte a 
részvételt, és az ülést 19.00 órakor bezárta. 

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

 
 
           dr. Nagy Károlyné 

  aljegyző 
 
 
 
 
 Dr. Koncz Andor Nagy Dénesné 
 jkv. hitelesítő jegyzőkönyvvezető 
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	Felelős: jegyző
	Határidő: azonnal

