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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. szeptember 28-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, Csufor Sándor, Szalókiné Sike Krisztina, Márkus György, 
Szabados Tamás (6 fő önkormányzati képviselő + polgármester) 
 
Távolmaradását bejelentette:  
Tanácskozási joggal megjelent: dr. Nagy Károlyné aljegyző 
 
A jegyzőkönyv vezetése a 95.oldaltól a 109. 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 személyét egyhangúlag elfogadta. 
 
Szabó Péter polgármester: 
A napirendi pontokat megkaptátok. Javaslom a nyílt ülésen 9. napirendi pontként 
megtárgyalni a Bölcsődei eszközbeszerzés közbeszerzési eljárás nyertesének kiválasztását és 
utána következnének a zárt ülésen tárgyalandó napirendek. 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./ Térfigyelő kamerák áthelyezése 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 
2./Az Óvoda vezetőjének beszámolója az intézményben folyó oktató-nevelő munkáról 
Előterjesztő: Szalókiné Sike Krisztina Intézményvezető 

3./Előző ülés óta tett intézkedésekről szóló tájékoztató  
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 
4./Térítési díj rendelet, vállalkozási szerződés módosítása 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 
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5./ Civil szervezetek támogatása Református Egyház, Nonprofit Kft., BME 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 
6./ Könyvtári beszámoló jóváhagyása 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 
7./ Műfüves sportpálya használatára szerződés jóváhagyása 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 
8./ „Noszvaj Községért Díj”-ra javaslattétel 
Előterjesztő: Hegedűsné Majnár Márta alpolgármester 
9./ Bölcsődei eszközök beszerzése közbeszerzési eljárás ügyében döntés 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 
10./ Noszvaji Cseperedő Óvoda hűtő-fűtő split klimatizálása” projekt kivitelezési feladatainak 
ellátása (zárt ülés) 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 
11./ Napelemes rendszer kiépítése önkormányzati épületeken (zárt ülés) 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 
12./ „Noszvaji Egészségügyi Központ hűtő-fűtő split klimatizálása” projekt kivitelezési 
feladatainak ellátása (zárt ülés) 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 
13./ 1630. hrsz-ú ingatlan értékesítése, adásvételi szerződés jóváhagyása (zárt ülés) 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 
14./ 2107/4, 2107/5. hrsz-ú ingatlanok értékesítése, adásvételi szerződés jóváhagyása (zárt 
ülés) 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 
 
Napirend előtt: 
 
Szabó Péter polgármester: 
Átadja a szót Szögedi Sándornak, aki a Mátyás téri pincéjével kapcsolatosan szeretne szót 
kérni. 
 
Szögedi Sándor noszvaji lakos: 
Köszöni a lehetőséget a személyes megjelenésre. A Mátyás téren lévő 242 hrsz-ú pincéjénél 
sok fejlesztést végzett. A 241/B hrsz-ú pincét 2020-ban vásárolta meg az önkormányzattól. 
Most itt szeretne támfalat építeni, ez a gazdaház felé eső része a borházának. Az építéshatóság 
nem ad ki építési engedélyt két hrsz-re, csak egyre, a szabályok értelmében. Megoldást 
szeretne találni, hogy ne húzódjon évekig az ügy. Több egyeztetésre került már sor mind az 
önkormányzat, mind a hatóságok részéről. 
 
Szabó Péter polgármester: 
Ez a téma már korábban is felvetődött az ülésen. 12 m2-t kellene vásárolnia az önkormányzat 
területéből. Akkor a képviselő-testület nem járult ehhez hozzá a végleges Mátyás téri 
fejlesztés megvalósulásáig. 
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Szögedi Sándor noszvaji lakos: 
Évekig nem tud várni, amíg a pályázat megvalósul. 70 m3 szemetet szállíttatott el a területről. 
Megnyugtató megoldást keresne, hogy az önkormányzat érdekeit se sértse. A korábbi 
beadványára sem kapott választ, áll és vár. 
 
Szalókiné Sike Krisztina képviselő: 
Nem ismeri a környéket, nem szeretné a testület akadályozni a munkáját, de lehetséges, hogy 
a támfal akadályozná a pályázat megvalósítását. Kompromisszumra kell törekedni, legyen egy 
helyszíni bejárás az érintettek bevonásával, sajnos vannak olyan dolgok, amik korábban 
figyelmen kívül lettek hagyva. 
 
Szögedi Sándor noszvaji lakos: 
Ebben az ügyben már sok levélváltás történt, olyan támfalat építene, amire az önkormányzat 
később rá tudna építeni. 
 
Szabó Péter polgármester: 
A nemzeti vagyonról szóló törvény értelmében önkormányzati területre magánszemély nem 
építhet. Építészetileg megoldható a támfal építése, de meg kell nézni, hogy mi az 
önkormányzat érdeke. 
 
Csufor Sándor képviselő: 
A testület korábban olyan határozatot hozott, hogy nem adjuk el a területet. Nem ismeri a 
helyszínt, nem lehet tudni, hogy a támfal nem gátolja-e az önkormányzat fejlesztését. Ki kell 
menni a helyszínre. 
 
dr. Nagy Károlyné aljegyző: 
Jelenleg még nincs konkrét terve az önkormányzatnak a területre vonatkozóan. A Hész 
módosítás során módosul a Mátyás téri beépítési %-is. Másik gond a parkolás kérdése. A 
beadott tervekben közterületen lévő parkolás szerepel. Ez nem oldja meg a vendégkör 
parkolását. Milyen fejlesztési koncepciójuk van? Hová szeretnének még fejlődni, milyen 
kapacitásra kell számítani? 
 
Szögedi Sándor noszvaji lakos: 
Több pincét már nem szeretne vásárolni, a most meglévőket szeretné életben tartani. 
Korábban vásárolt egy pincét, ahol találtak egy befalazott ajtót. A parkolás ügyében már 
korábban nyilatkoztak, hogy hozzájuk senki sem megy autóval. 
 
Szabados Tamás képviselő: 
Nem érti az egészet, látni kellene a helyszínt. Az önkormányzat fejleszteni szeretne ott, hogy 
merült fel, hogy eladunk a területből, ha oda nagy beruházást tervezünk. Az egész terület 
össze van furkálva a Szomolyai úti pincesoron is, nem nehéz találni egy befalazott rést. Nem 
érti mit csinálunk, adunk, vagy veszünk? Helyszíni bejárást kell tartani. 
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dr. Nagy Károlyné aljegyző: 
Minden pincét megnéztek korábban, olyat is eladott az önkormányzat, amiről utólag kiderült, 
hogy nem kellett volna. Adjon be egy írásos fejlesztési koncepciót. 
 
Dr. Koncz Andor képviselő: 
Nézze meg a helyszínt egy szakember, és utána lehet felelősen dönteni. 
 
Hegedűsné Majnár Márta alpolgármester: 
Nézze meg Simon Orsi és Pintér Dani a helyszínt. 
 
Szögedi Sándor noszvaji lakos: 
Simon Orsi ismeri a terveiket, ő sem szeretné az önkormányzat érdekeit sérteni. Másfél éve 
húzódik a beruházás, ha a 242 hrsz-ú területből meg tudná venni a szükséges részt, a támfalat 
meg tudná csinálni. 
 
dr. Nagy Károlyné aljegyző: 
Az egyeztetéseken eddig nem vett részt. Az anyag átolvasása után szembesült azzal, hogy 
önkormányzati területre van szükség a támfal építéséhez. Amennyiben korábban jobban 
körbejárták volna a témát, most nem lenne ilyen helyzet. 
 
Márkus György képviselő: 
Azt sem tudja miről van szó, a helyszínen meg kell nézni. 
 
Csufor Sándor képviselő: 
Adjon be koncepciót, elolvassuk és kimegyünk a helyszínre. 
 
Szögedi Sándor noszvaji lakos: 
Szívesen látja a képviselőket, és megmutatja a helyszínen. 
 
Szabó Péter polgármester: 
Pénteken, szeptember 30-án reggel ½ 8-kor találkozni fognak a helyszínen. 
 
Hegedűsné Majnár Márta alpolgármester: 
Így nem tudunk dönteni, a helyszíni bejárásra szükség van, és a szakember véleményét is meg 
kell hallgatni. 
 
Szögedi Sándor elment. 

 

1./ Térfigyelő kamerák áthelyezése 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 

 
Szabó Péter polgármester: 
Az ÉMÁSZ oszlopokon lévő térfigyelőkamerákból 4 db van felszerelve jelenleg. Az 5. 
kamera már így is házi árammal futott a síkfőkúti kukák figyelésére. A kiérkezett 
fogyasztások alapján 234 KWh havi fogyasztással van darabonként elszámolva, mint mérő 
nélküli egység. Ezzel a 270 Ft-os KWh árral számolva, amit ajánlatban kapott, nagyon 
megemelik a villanyszámlát, az eddigi éves 768.000 Ft-ról 3.032.640 Ft-ra. Ezt az ajánlatot 
nem fogadtam el az új áramra vonatkozóan, így 09.30 dátummal lekötik a kamerákat az 
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ÉMÁSZ oszlopokról. A megoldás érdekében egyeztettem a TFS Kft-vel, aki a térfigyelő 
szolgáltatást végzi nálunk, és azt javasolták, hogy saját 6 m-es zártszelvény oszlopokra 
telepítsük le a kamerákat és az ÉMÁSZ áram helyett saját áramot használjunk. Egy helyi 
vállalkozó is felajánlott két kamerát, amely a Református templomnál lévő kamera helyett az 
iskolai buszmegállóra kerülne fel egy konzollal és mindkét útirányban rögzítene. A Deák úti 
kamerát Nagyné Fekete Éva háza elé tennénk, amihez Ő hozzájárult. Áramot is ad. Kelemen 
Péter KMB-vel együtt néztük meg a területeket és úgy kerültek meghatározásra a helyszínek. 
Az Egri Rendőrkapitányság részéről Kapitányságvezető úr levélben kérte a kamerahelyek 
közterületi pontos jelentését és az adatfelelős személy megnevezését a jogszabály szerinti 
megfelelés érdekében, így ma erről döntést kell hoznunk. 

Csufor Sándor képviselő: 
Nem szeretné, ha a Szomolyai úton a háza előtt lenne elhelyezve az egyik kamera. 
Elképzelhető, hogy értékesítésre kerül a házuk. Ennek akár árcsökkentő hatása is lehet. 
 
Szabó Péter polgármester: 
Akkor jelenleg csak a többi kameráról döntsön a testület. Az idősek otthonával esetleg lehetne 
beszélni ebben az ügyben és oda kerülhetne a negyedik kamera. A beruházás költsége 
1.250.000 Ft, ezzel az összeggel korábban nem számoltunk. 
 
Kelemen Péter KMB: 
A lakosság rosszabb anyagi helyzetére tekintettel elképzelhető, hogy a bűnözés is erősebb 
lesz, országosan már megfigyelhető ilyen tendencia. Falopásoktól kell tartani, így a kamerák a 
felderítésben sokat segítenek. A munkába a polgárőrséget is jobban bevonja. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem érkezett, így egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozták: 

 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 90/2022.(09.28.) határozata:  
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a közterület-felügyeletről 
szóló 1999. évi LXIII. törvény 7. § (3) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a 
térfigyelő kamerák ügyét, és úgy döntött, hogy képfelvevőt helyez ki az alábbi címekre, 
melyek a következő közterületeket figyelik meg:  

1. 3325 Noszvaj, Kossuth Lajos u. 12. szám előtti buszmegálló – faluközpont, Kossuth 
Lajos utca, Kossuth Lajos út-Deák Ferenc út-Gárdonyi út csomópont 

2. 3325 Noszvaj, Kossuth Lajos u. 174. – Eger felől bejövő 2504. számú közút, Kossuth 
Lajos út-Várhegy utca csomópont 

3. 3325 Noszvaj, Deák Ferenc u. 69. – Deák Ferenc út, Bogács felé kivezető 2504. 
számú közút  

A Képviselő-testület kijelöli Szabó Péter polgármestert, a képfelvevők üzemeltetésére és 
kezelésére. 
 

       Felelős: Szabó Péter polgármester 
       Határidő: 2022.09.30. 

 



100 
 

2./Az Óvoda vezetőjének beszámolója az intézményben folyó oktató-nevelő 
munkáról 
Előterjesztő: Szalókiné Sike Krisztina Intézményvezető 

Szalókiné Sike Krisztina képviselő, óvoda vezető: 
Nem kívánja a beszámolót kiegészíteni a felmerülő kérdésekre szívesen válaszol. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem érkezett, így 6 igen szavazattal 1 tartózkodással az 

alábbi határozatot hozták: 

 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 91/2022.(09.28.) határozata:  
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szalókiné Sike Krisztina 
Intézményvezető előterjesztésében a Noszvaji Cseperedő Óvoda 2021/2022-es nevelési évről 
szóló tájékoztatóját és azt elfogadja. 
 

Felelős: Szalókiné Sike Krisztina Intézményvezető 
Határidő: folyamatos 

 
3./Előző ülés óta tett intézkedésekről szóló tájékoztató  
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 

 
Szabó Péter polgármester: 
A tájékoztató első pontja a legfontosabb, melyben a gazdálkodást és az anyagi helyzetet írta 
le. A kerekdombi út tervezéséhez egy közeljövőben induló beruházás érdekében kerülne sor a 
következő évi költségvetés terhére. A Hész-ben még szerepel egy terület, amit még meg 
szeretne vásárolni a beruházást végző vállalkozó a korábban megvásárolt két területhez. 
A Heves Megyei Vízmű a szennyvíztelepen végzett egy beruházást, melyre kötelezettséget 
kellett vállalni, de sajnos az áfát nem tudjuk visszaigényelni. Erdei Sándor Bocskai úton épülő 
házához kellene a víz és szennyvíz csatlakozást kiépíteni 4,8 millió Ft + áfa összegben. A 
vízmű átvállalja a költséget, de az áfát akkor is nekünk kell kifizetni. 
 
Szabados Tamás képviselő: 
Az elektromos töltőállomás kiépítése nem volt benne a piaci pályázatban? 
 
Szabó Péter polgármester: 
Az eszköz volt benne, a kiépítés költsége nem. A Mátyás téri megvásárolni kívánt ingatlan és 
a részükre csereként felajánlott ingatlan értéke között 2 millió Ft a különbözet az értékbecslés 
alapján. Korábban azt beszéltük, hogy 1 millió Ft értékben megcsináltatjuk az áramot a 
Cserépi úti házba és veszünk nekik egy kályhát. Kérdés, hogy a másik 1 millió Ft-ból hogyan 
támogassuk őket. 
 
Dr. Koncz Andor képviselő: 
Spórolásra kell őket ösztönözni, fizetős mérőórát kell telepíteni. 
 
Szalókiné Sike Krisztina képviselő: 
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Az óvodai konyhából 5 éve kapnak ingyen egy ebédet, esetleg lehetne még egy adagot íratni 
nekik. 
 
 
Dr. Koncz Andor képviselő: 
Adjunk nekik ételt és fizessük az áramdíjat, amíg az összeg futja. 
 
Dr. Nagy Károlyné aljegyző: 
Hosszabb távú támogatásban kell gondolkodni. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem érkezett, így egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozták: 

 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 92/2022.(09.28.) 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. 
 

4./Térítési díj rendelet, vállalkozási szerződés módosítása 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 

 
Szabó Péter polgármester: 
Az iskolaszék véleménye az, hogy legyen jobb az étel minősége, de elfogadják az emelést. 
 
Szalókiné Sike Krisztina képviselő: 
Az önkormányzat terheit nem lehetne csökkenteni? 
 
Dr. Koncz Andor képviselő: 
Műszakilag levált már a vállalkozó? 
 
Szabó Péter polgármestere. 
Több problémába is ütközött, mivel a kivitelezést csak földkábellel lehet megoldani, ez fél 
évbe is belekerül. Mint kisvállalkozó ő olcsóbban kapná a gázt, mint az önkormányzat, van 
almérője is. A napelemet át tudják kötni, hogy csak az ovira termeljen. Minden hónap 30-án 
le kell fotózni a mérőket és az alapján kell számlázni neki. A fotó készítésével megbízza az 
óvodai dolgozókat. 
 
A képviselők részéről egyéb hozzászólás nem érkezett, így egyhangú 7 igen szavazattal az 

alábbi határozatot hozták: 

 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 93/2022.(09.28.) 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 
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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 
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. 
november 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. szeptember 
 
 
 ……………………………….. ……………………………….  
 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: 
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Noszvaj, 2022. szeptember 
 
                   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) 

512 Ft 138 Ft 650 Ft 405 Ft 109 Ft 514 Ft 1 164 Ft 

Iskola+középiskola 
(ebéd) 

441 Ft 119 Ft 560 Ft 343 Ft 93 Ft 436 Ft 996 Ft 

Iskola+középiskola 
(ebéd+1 
kisétkezés) 

543 Ft 147 Ft 690 Ft 430 Ft 116 Ft 546 Ft 1 236 Ft 

Iskola+középiskola 
(ebéd+2 
kisétkezés) 

638 Ft 172 Ft 810 Ft 506 Ft 136 Ft 642 Ft 1 452 Ft 

Szociális étkező 441 Ft 119 Ft 560 Ft 343 Ft 93 Ft 436 Ft 996 Ft 

Alkalmazott 
(ebéd) 

591 Ft 159 Ft 750 Ft 430 Ft 116 Ft 546 Ft 1 296 Ft 

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

       Felelős: Szabó Péter polgármester 
          dr. Nagy Károlyné aljegyző 
       Határidő: 2022.09.30. 
 

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 12/2022. (IX.29.) önkormányzati 
rendeletet a gyermekétkeztetési és egyéb étkeztetési díjak megállapításáról szóló 
13/2013.(XI.05.) önkormányzati rendelet módosításáról 7 igen szavazattal elfogadta. (A 
12/2022. (IX.29.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 

5./ Civil szervezetek támogatása Református Egyház, Nonprofit Kft., BME 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 

 
Szabó Péter polgármester: 
A Református Egyház a temetőben lévő szemét elszállíttatásával kapcsolatos költségekre kéri 
a támogatást. A Farkaskő NBME kérelme táncház tiszteletdíjára, adventi mesetárra 
vonatkozik, a Noszvaji Táj- és Falugazda Nonprofit Kft. a piac projekthez kapcsolódóan kér 
támogatást az elektromos töltő megvalósításához.  
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A képviselők részéről hozzászólás nem érkezett, így egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozták: 

 
 
 
 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 94/2022.(09.28.) határozata: 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Noszvaji Református 
Egyház támogatási kérelmét, és úgy döntött, hogy az alábbiak szerint támogatja a szervezetet 
2022. évre vonatkozóan:  
Dologi kiadás (szemét elszállítása, elhelyezése) 1.000.000 Ft 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával. 
                                                                                   

  Felelős: Szabó Péter polgármester 
                                                                                     Határidő: folyamatos 

 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 95/2022.(09.28.) határozata: 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Farkaskő NBME 
támogatási kérelmét, és úgy döntött, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdése alapján, hogy a kötelezően előírt önkormányzati 
feladat- és hatáskörök ellátását nem veszélyeztetheti az önként vállalt feladatok ellátása, ezért 
nem tudja támogatni az egyesület tevékenységét. 

                                                                                   
  Felelős: Szabó Péter polgármester 

                                                                                     Határidő: folyamatos 
 

Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 96/2022.(09.28.) határozata: 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Noszvaji Táj- és 
Falugazda Nonprofit Kft. támogatási kérelmét, és úgy döntött, hogy az alábbiak szerint 
támogatja a szervezetet 2022. évre vonatkozóan:  
Dologi kiadás (elektromos töltő létesítése) 1.173.136 Ft 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával. 
                                                                                   

  Felelős: Szabó Péter polgármester 
                                                                                     Határidő: folyamatos 
 

6./ Könyvtári beszámoló jóváhagyása 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 

 
Szabó Péter polgármester: 
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Igazgatója a kiküldött tájékoztatóban összegzi a 
HEVESTÉKA Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerének 2021. évi tájékoztatóját. A gáz és 
energiaárak emelkedése kapcsán felmerült a könyvtár épületében a fűtés szabályozása és téli 
nyitvatartás bevezetése. A megyei könyvtárral ez egyeztetésre került. 
 

A képviselők részéről hozzászólás nem érkezett, így egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozták: 

 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 97/2022. (09. 28.) határozata: 
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Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatóban foglaltak szerint, a 
HEVESTÉKA Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerének 2021. évi tájékoztatóját a 
NoszvajiKönyvtár, Információs és Közösségi hely 2021. évi szolgáltatásairól elfogadja. 
A rezsiárak emelkedése miatt a képviselő-testület úgy dönt, hogy a könyvtár épületében 
minimálisan 14 fok hőmérsékletet kell tartani. December 1 - április 1 közötti időben bevezeti 
a téli nyitvatartást, ezen időszakban csökkentett időben, heti 8 órában lesz nyitva a könyvtár a 
látogatók számára. 

 Határidő: azonnal 
 Felelős: Szabó Péter polgármester 

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

 
Szabó Péter polgármester: 
Az Önkormányzat 2013. 01. 01-től ingyenesen vagyonkezelésbe adta, az Egri Tankerületi 
Központnak a noszvaji 93 hrsz., 73 és 75 hrsz. alatt felvett, természetben 3325 Noszvaj, 
Kossuth Lajos út 12. szám alatt található ingatlanokat. Az elmúlt évben pályázatból 
kialakításra került a 20x40 méteres, palánkkal, labdafogóhálóval, világítással ellátott műfüves 
pálya. Erre az ingatlanra vonatkozó Együttműködési és használati szerződésének a 
jóváhagyását kérem a testülettől. 
 

A képviselők részéről hozzászólás nem érkezett, így egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozták: 

 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 98/2022. (09.28.) határozata: 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Együttműködési és 
használatimegállapodást 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./ „Noszvaj Községért Díj”-ra javaslattétel 
Előterjesztő: Hegedűsné Majnár Márta alpolgármester 

 
Hegedűsné Majnár Márta alpolgármester: 
Az előterjesztésben részleteztem a díj odaítélésének indokát. Dsupin Pál egy országosan is 
elismert személy volt. 
 
Szalókiné Sike Krisztina képviselő: 
Nem lehetne március 15-én átadni a díjat a költségvetés miatt, a személlyel egyetért. 
 
Szabó Péter polgármester: 
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A rendelet úgy szabályozza, hogy október 23-án kell átadni. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem érkezett, így egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozták: 

 
 
 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 99/2022.(lX.28.) határozata:  
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Noszvaj községért végzett kiemelkedő 
munkáért, a "Noszvaj Községért Díj„ és az ezzel járó emlékérem alapításáról és odaítéléséről 
szóló 11/2015. (VI.1.) önkormányzati rendelet 1-5. §-aiban foglaltak alapján 
 
Dsupin Pál volt Noszvaj, Kossuth Lajos u. 125. szám alatti lakos részére 
 
2022. október 23-a alkalmából „Noszvaj Községért Díjat” adományoz. 
Az adományozás jogcíme: a népzene területén végzett kiemelkedő munkássága. A rendelet 5. 
§ (4) bekezdése szerinti pénzjutalom bruttó összege 298.480 Ft. 
 

Felelős: Szabó Péter polgármester 
Határidő: 2022.10.23. 

 
9. Bölcsődei eszközök beszerzése közbeszerzési eljárás ügyében döntés 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 

 
Szabó Péter polgármester: 
A bölcsődei eszközbeszerzéssel kapcsolatos közbeszerzés lezárult, érvényesnek minősítette a 
bizottság. 
 
A képviselők a tájékoztatást tudomásul vették, így egyhangú 7 igen név szerinti szavazattal 

Csufor Sándor – igen 

Dr. Koncz Andor – igen 

Hegedűsné Majnár Márta – igen 

Márkus György – igen 

Szabados Tamás – igen 

Szabó Péter – igen 

Szalókiné Sike Krisztina - igen 

az alábbi határozatot hozták: 

 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 100/2022.(IX.28.) határozata 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Bölcsődei eszközök beszerzése” 
tárgyú nemzeti, nyílt közbeszerzési eljárásban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény alapján úgy dönt, hogy: 
1.  
érvényesnek nyilvánítja az 1. részfeladatban a(z) 

- CPM Mobilier Korlátolt Felelősségű Társaság (6100 Kiskunfélegyháza, Kasza utca 5.) 
- Iroda 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3530 Miskolc, Corvin utca 1. B. ép. 3.) 
- Kiss-Iskolabútor Kft. (4130 Derecske, Batthyány utca 11.) 
- Balázs-Diák Kft. (1138 Budapest, Szekszárdi utca 12/A.) 



107 
 

- Meixner Csaba E.V (1151 Budapest, Kossuth utca 15. IV/8.) 
ajánlattevők ajánlatát; 

                            Felelős: Szabó Péter polgármester  
Határidő: folyamatos 

2.  
érvényesnek nyilvánítja a 2. részfeladatban a(z) 

- CPM Mobilier Korlátolt Felelősségű Társaság (6100 Kiskunfélegyháza, Kasza utca 5.) 
- Balázs-Diák Kft. (1138 Budapest, Szekszárdi utca 12/A.) 
ajánlattevők ajánlatát; 

                            Felelős: Szabó Péter polgármester  
Határidő: folyamatos 

3.  
érvénytelennek nyilvánítja a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján a 

- 2. részfeladatban a QUANTUM Kft. (1054 Budapest, Zoltán utca 3.) ajánlattevő 
ajánlatát; 

- 3. részfeladatban a "HOR" Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörű Részvénytársaság 
(1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 7. fszt. 1.) ajánlattevő ajánlatát; 

                            Felelős: Szabó Péter polgármester  
Határidő: folyamatos 

4.  
érvényesnek nyilvánítja a 3. részfeladatban aBalázs-Diák Kft. (1138 Budapest, Szekszárdi 
utca 12/A.) 
ajánlattevő ajánlatát; 

                            Felelős: Szabó Péter polgármester  
Határidő: folyamatos 

5. 
az eljárást eredményesnek nyilvánítjaaz 1-3. részfeladatban; 

                            Felelős: Szabó Péter polgármester  
Határidő: folyamatos 

6. 
az eljárás nyerteseként aKiss-Iskolabútor Kft. ajánlattevőt jelöli meg az 1. részfeladatban 
nettó 6 520 000,-Ft ajánlati árral; 

                            Felelős: Szabó Péter polgármester  
Határidő: folyamatos 

7. 
az eljárás nyerteseként a Balázs-Diák Kft. ajánlattevőt jelöli meg a 2. részfeladatban nettó 
13 328 300,-Ft ajánlati árral; 

                                                   Felelős: Szabó Péter polgármester  
Határidő: folyamatos 

8. 
az eljárás nyerteseként a Balázs-Diák Kft. ajánlattevőt jelöli meg a 3. részfeladatban nettó 3 
136 400,-Ft ajánlati árral. 

                    Felelős: Szabó Péter polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
10./ Noszvaji Cseperedő Óvoda hűtő-fűtő split klimatizálása” projekt kivitelezési 
feladatainak ellátása (zárt ülés) 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 
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11./ Napelemes rendszer kiépítése önkormányzati épületeken (zárt ülés) 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 
 
12./ „Noszvaji Egészségügyi Központ hűtő-fűtő split klimatizálása” projekt 
kivitelezési feladatainak ellátása (zárt ülés) 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 
 
13./ 1630. hrsz-ú ingatlan értékesítése, adásvételi szerződés jóváhagyása (zárt 
ülés) 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 
 
14./ 2107/4, 2107/5. hrsz-ú ingatlanok értékesítése, adásvételi szerződés 
jóváhagyása (zárt ülés) 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 

 

Szabó Péter polgármester: 

Tájékoztatásul a nyilvánosságnak felolvassa a zárt ülésen született határozatokat. 

 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületén 101/2022. (09.28.) határozata: 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a „Noszvaji 
Cseperedő Óvoda hűtő-fűtő split klimatizálása” című projekthez kapcsolódó kivitelezői 
feladatok ellátása tárgyában egyszerű beszerzési eljárásra beérkezett érvényes ajánlatok közül 
– a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szemponthoz igazodóan – a Klíma Trió 
Kft. (3325 Noszvaj, Szomolyai út 9.) ajánlatát minősíti nyertesnek nettó 9.465.850- Ft+ 27 
% ÁFA áron.  

Felelős: Szabó Péter polgármester 
 Határidő: azonnal 

 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületén 102/2022. (09.28.) határozata: 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Noszvaj Községi 
Önkormányzat tulajdonában lévő épületeken napelemes rendszer kiépítéséhez kapcsolódó 
kivitelezői feladatok ellátása tárgyában egyszerű beszerzési eljárásra beérkezett érvényes 
ajánlatok közül – a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szemponthoz igazodóan 
– a Inno Elektro Kft. (3325 Noszvaj, Dózsa György utca 2.) ajánlatát minősíti nyertesnek 
nettó 12.493.982- Ft+ 27 % ÁFA áron.  

Felelős: Szabó Péter polgármester 
 Határidő: azonnal 

 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületén 103/2022. (09.28.) határozata: 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a „Noszvaji 
Egészségügyi Központ hűtő-fűtő split klimatizálása” című projekthez kapcsolódó kivitelezői 
feladatok ellátása tárgyában egyszerű beszerzési eljárásra beérkezett érvényes ajánlatok közül 
– a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szemponthoz igazodóan – a Klíma Trió 
Kft. (3325 Noszvaj, Szomolyai út 9.) ajánlatát minősíti nyertesnek nettó 2.030.984- Ft+ 27 
% ÁFA áron.  

Felelős: Szabó Péter polgármester 
 Határidő: azonnal 
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Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 104/2022. (09.28.) határozata: 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Noszvaj Községi 
Önkormányzat tulajdonában lévő Noszvaj, belterület 1630 hrsz. alatti, kivett beépítetlen 
terület megjelölésű, 5587 m2 alapterületű ingatlan adás-vételére szerződést köt az ALU 
CASTING SUPPORT Tanácsadó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társasággal. 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert az előterjesztés mellékletét képező szerződés 
aláírásával. 

Felelős: Szabó Péter polgármester  
Határidő: azonnal 

Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 105/2022. (09.28.) határozata: 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Noszvaj Községi 
Önkormányzat tulajdonában lévő Noszvaj, belterület 2107/4. és a 2107/5. hrsz-ú, kivett 
beépítetlen terület megjelölésű, 9913 m2 és 9913 m2 alapterületű ingatlanok adás-vételére 
szerződést köt a Nádor Hotels Korlátolt Felelősségű Társasággal (Székhely: 1031 
Budapest, Péter utca 4.) 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert az előterjesztés mellékletét képező szerződés 
aláírásával. 

Felelős: Szabó Péter polgármester  
Határidő: azonnal 

 
Azülésen egyéb napirendi pont nem merült fel, így a polgármester úr megköszönte a 
részvételt, és az ülést 20.00órakor 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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