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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. október 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 (később érkezett), Dr. Koncz Andor, Csufor Sándor, Szalókiné Sike Krisztina, 
Szabados Tamás, Márkus György képviselő (később érkezett) (5 fő önkormányzati képviselő 
+ polgármester) 
 
Távolmaradását bejelentette: 
Tanácskozási joggal megjelent: dr. Nagy Károlyné aljegyző 
 
A jegyzőkönyv vezetése a 110. oldaltól a 116.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 személyére egyhangúlag elfogadta.  

 
Szabó Péter polgármester: 
A napirendi pontokat megkaptátok. Javaslom a zárt ülésen 7. napirendi pontként megtárgyalni 
a víziközmű vagyon térítésmentes átvételének ügyét. 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./ Beszámoló a községben folyó közművelődési munka tapasztalatairól 
Előterjesztő: Czinkéné Szűcs Krisztina  
2./A helyi adórendeletek felülvizsgálata 

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

Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 
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4./ „Noszvaj Községért Díj” rendelet módosítása 

Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 
5./ Civil szervezet támogatása Szomolyai Tűzoltó Egyesület 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 

6./ Szögedi Sándor pince ügye (zárt)  

Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 
7./ A víziközmű vagyon térítésmentes átvételének ügye (zárt ülés) 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 
 

1./ Beszámoló a községben folyó közművelődési munka tapasztalatairól 

Előterjesztő: Czinkéné Szűcs Krisztina  
 
Czinkéné Szűcs Krisztina kulturális referens: 
Nem kívánja kiegészíteni a kiküldött beszámolót. Megköszöni a képviselő-testület 
támogatását, melyet a képzéséhez nyújtott, elvégezte és le is vizsgázott. Az önkormányzat a 
következő évi gazdaházi rendezvényekre 5 millió Ft-ot nyert egy beadott pályázaton. 
 
Szalókiné Sike Krisztina képviselő: 
A Humán Erőforrás bizottság tagjai néhány fővel kiegészülve egy megbeszélést tartottak a 
következő évi rendezvények kapcsán, hogy melyek legyenek azok, amik mindenképpen 
megvalósuljanak. Ennek eredményeként született egy programterv. A megbeszélés során arra 
törekedtek, hogy bizonyos dolgok lesznek csak megtartva, de azok színvonalasak legyenek. 
 
Szabó Péter polgármester: 
Ebben az évben 7.7 millió Ft-ot költöttünk idegenforgalomra. A következő évben is ennyivel 
számolunk, de ebből 5 millió Ft az előbb említett támogatás lesz. 
 
Csufor Sándor képviselő: 
Véleménye szerint az önkormányzat nem költ sokat a rendezvényekre. 
 
Czinkéné Szűcs Krisztina kulturális referens: 
A rendezvények kapcsán a falu infrastrukturális adottságait is figyelembe kell venni. A kapott 
támogatással megvalósíthatóak lesznek a tervezett programok. Az idén 43 program 
megrendezésére került sor. Akinek vendége volt, az tudott a településen szórakozni. 
 
Szalókiné Sike Krisztina képviselő: 
A technikai eszközök fejlesztésére is szánni kell pénzt, mert legalább 15 évesek és nagyon 
elavultak. 
 
Dr. Nagy Károlyné aljegyző: 
A technikai eszközök biztosítása, mint a hangosító berendezés a kulturális feladatellátás 
minimumfeltételének számít a jogszabályok alapján. 
 
Dr. Koncz Andor képviselő: 
A technikai eszközökben Molnár Kristóf helyi vállalkozó is tudna segíteni. 
 
Szabó Péter polgármester: 
Köszöni az egész éves munkát. 
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A képviselők részéről egyéb hozzászólás nem érkezett, így egyhangú 5 igen szavazattal az 

alábbi határozatot hozták: 

 

Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 106/2022.(X.26.) határozata:  
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Noszvajon zajló 
közművelődési munka 2022. évi tapasztalatairól szóló beszámolót és a kérdésekre adott 
válaszokkal együtt elfogadta. 
 

2./A helyi adórendeletek felülvizsgálata 

Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 

 

Szabó Péter polgármester: 

A kiküldött előterjesztésnek megfelelően az idegenforgalmi adó emelését javasolja vendég 
éjszakánként 350 Ft-ról 500 Ft-ra. 

 
A képviselők részéről a rendelet módosításához hozzászólás nem érkezett, így a polgármester 

szavazásra tette fel a rendelet elfogadását. 

 

Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 13/2022. (X.28.) önkormányzati 

rendeletet az idegenforgalmi adóról szóló 20/2015.(IX.15.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 5 igen szavazattal elfogadta. (A 13/2022. (X.28.) önkormányzati rendelet a 

jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 

3./ Előző ülés óta tett intézkedésekről szóló tájékoztató 

Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 

 
Csufor Sándor képviselő: 
A TOP-Plusz Sportinfrastruktúra fejlesztési pályázatról szeretne hallani. 
 
Szabó Péter polgármester: 
Egy 200 millió Ft-os támogatásról van szó. A tervezett teljes projekt bele fog férni, egy 
koncepcióterv készült rá. Többféle funkciós létesítmény fog megvalósulni belőle. 
 
Dr. Koncz Andor képviselő: 
Futópálya is lesz? 
 
Szabó Péter polgármester: 
Igen, olyan szélességű, hogy két fő elfér egymás mellett. 
 
Hegedűsné Majnár Márta alpolgármester megérkezett. 
 
Csufor Sándor képviselő: 
Az oncsai lehúzódó sáv kialakítására vonatkozó pályázaton nem nyertünk? 
 
Szabó Péter polgármester: 
Sajnos az idén mi már erre a célra nem kapunk támogatást. 
 
Dr. Koncz Andor képviselő: 
A Sikfőkúti tó felújítása mikor kezdődik el? 



113 

 

Szabó Péter polgármester: 
A szerződés aláírásra került, a kivitelező a munkaterületet átvette. Azt mondta, hogy a tóval 2-
3 hét alatt végez. Az egész beruházással kész kell lenni március 31-re, köti a szerződésben 
vállalt határidő. 
 
Szalókiné Sike Krisztina képviselő: 
Az óvodában kipróbálták, hogy a 3 x 40 amper teljesítmény elbírja a fogyasztást. Csináltak 
egy próbát, hogy milyen gépeket bír el a rendszer. A mosó és szárítógépeket nem bírta el, így 
azokat más időszakban kell használni. A konyhát le fogják választani, de csak földkábellel 
lehet megoldani, és arra csak a jövő év májusában kerülhet sor. 
 
Szabó Péter polgármester: 
Az egészségügyi központban a split klíma be van állítva, működik. A nagy méretű víztartály 
ki lett cserélve villanybojlerre. A hivatal tetejére a napelemek a következő héten kerülnek fel. 
Amennyiben 100 közvilágítási lámpatestet kiköttetnénk, annak a kikötési költsége 2,5 millió 
Ft lenne. 
 
Szabados Tamás képviselő: 
A pincesorokon nincs szükség éjszakai világításra. 
 
Szabó Péter polgármester: 
A közvilágítás díja háromszorosára nő, lehetne esetleg bizonyos időszakokban kikapcsolni az 
egész közvilágítást. A lámpatestek cseréjére a közeljövőben szeretne pályázni. 
 
Csufor Sándor képviselő: 
Ha nem nyer a pályázat évente 50 darab lámpatestet le lehetne cserélni és idővel mind 
meglenne. Helyi vállalkozóktól is lehetne rá árajánlatot kérni. 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem érkezett, így egyhangú 6 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozták: 

 

Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 107/2022.(X.26.) 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. 

Felelős: Szabó Péter polgármester 
Határidő: folyamatos 

4./ „Noszvaj Községért Díj” rendelet módosítása 

Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 
 
dr. Nagy Károlyné aljegyző: 
Az elmúlt szeptemberi testületi ülésen született egy döntés, díj és emlékérem odaítéléséről. A 
határozat végrehajtása során azonban több problémába ütköztünk, ez szerepel az 
előterjesztésben. Kérdés, hogy az elismeréshez fontos-e a pénzjutalom, ezekkel a 
feltételekkel. 
 
Szabados Tamás képviselő: 
Egy emléktáblát kellene csináltatni a díjazott nevére és plusz egy érmet átadni az ünnepségen. 
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Hegedűsné Majnár Márta alpolgármester: 
Korábbi munkahelyén egy névre szóló tárgyi jutalom került átadásra ilyen alkalmakkor. 
 
Szalókiné Sike Krisztina képviselő: 
Látható volt az ünnepségen, hogy sokat jelentett a gesztus a család számára. 
 
Szabó Péter polgármester: 
A Humán- Erőforrás bizottság készítsen egy koncepciót a díjazással kapcsolatban, amely a 
jövőben alkalmazva lesz. Fogadjuk most el az érem formáját, és a többiről majd egy későbbi 
ülésen dönteni fogunk. 
 
A képviselők részéről a rendelet módosításához hozzászólás nem érkezett, így a polgármester 

szavazásra tette fel a rendelet elfogadását. 

 

Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 14/2022. (XI.02.) önkormányzati 

rendeletet a Noszvaj községért végzett kiemelkedő munkáért, a „Noszvaj Községért Díj” 

és az ezzel járó emlékérem alapításáról és odaítéléséről szóló 11/2015.(VI.01.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 6 igen szavazattal elfogadta. (A 14/2022. (XI.02.) 

önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 

5./ Civil szervezet támogatása Szomolyai Tűzoltó Egyesület 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 

 
Szabó Péter polgármester: 
Az egyesület 100.000 Ft támogatást kér. Ezen a költségvetési soron már nincs összeg. 
 
dr. Nagy Károlyné aljegyző: 
Az önkormányzati törvény szerint az önként vállalt feladatok ellátása nem veszélyeztetheti a 
kötelező feladataink ellátását, ez önként vállaltnak minősül. A takarékosság érdekében több 
épületet is bezártunk, a könyvtár és az IKSZT épületében nincs fűtés, ezek kötelező feladatok.  
 
Hegedűsné Majnár Márta alpolgármester: 
Egy korábbi helyi tűzesetnél a szomolyai tűzoltók voltak itt először. 
 
Szabó Péter polgármester: 
Szerződésben állnak Egerrel, azt mondták, ha nem kapnak támogatást felbontják a szerződést. 
 
Szalókiné Sike Krisztina képviselő: 
Pontosítsák a kérelmet és adják be újra. 
 
Dr. Koncz Andor képviselő: 
A felét adjuk meg nekik. 
 
Szabó Péter polgármester: 
Beszél velük, hogy pontos támogatási céllal adják be a támogatási kérelmet és visszatérünk rá. 
 
Megadja a szót Szabados Sándor noszvaji lakosnak, aki megjelent a testületi ülésen.  
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Szabados Sándor noszvaji lakos: 
Szeretné megtudni, hogy a Rákóczi út elején létesített díszkútnak mennyi volt a költsége. 
Másik kérdése pedig az, hogy a bölcsőde mikor fog nyitni? 
 
Szabó Péter polgármester: 
A díszkút költségeit így kapásból nem tudja megmondani, kigyűjtik az adatokat és 15 napon 
belül írásban válaszolni fog. A bölcsődei közbeszerzés még folyamatban van az 
eszközbeszerzésre vonatkozóan, annak lezajlása után májusban lesz a nyitás. 
 
Szabados Sándor távozott a teremből. 

 
Hegedűsné Majnár Márta alpolgármester: 
Az Eger és Noszvaj közötti út állapota katasztrofális. A Magyar Közút segítsen az árok 
kitakarításában. Nagy esőnél sok gondot okoz a szőlőből útra lefolyó hordalék. A 
sóderszállító teherautók is megjelentek az utakon. 
 
Szalókiné Sike Krisztina képviselő: 
A sóderszállítás miatt is károsodik az út. 
 
Csufor Sándor képviselő: 
Bátonyterenyére hordják a kavicsot 12 kamionnal napi 3 fordulóval. 
 
Hegedűsné Majnár Márta alpolgármester: 
Amikor lehordta az eső a kavicsot az úttestre, kitáblázták, de ezen kívül semmit sem csináltak. 
A sóderbányából már nagyon sok kavicsot kitermeltek, kártérítési igényt kell beadni. A 
Hegyközség és a Magyar Közút közösen csináltassa meg az árkokat. A sövényt is kivágták, 
ami eddig legalább megfogta a partfalat. 
 
Márkus György képviselő: 
A szőlőterületek gazdáinak gondoskodniuk kell, hogy a föld ne menjen le az úttestre. 
 
Szabados Tamás képviselő: 
A szőlők tulajdonosait kell felszólítani, hogy tegyék rendbe a földjeik melletti árkokat. 
 
Csufor Sándor képviselő: 
Arról volt szó korábban, hogy a sódert nem lehet erre szállítani, mégis ez történik. Fel kell 
térképezni az út állapotát és egy év múlva be lehet bizonyítani, hogy ezek a nagy autók 
nagyban hozzájárulnak a tönkretételhez. A Szőlőcske után életveszélyes szakaszok vannak, be 
kell jelenteni a Magyar Közút felé. A sóderszállító autóknak csinálni kell egy 100 méteres 
sárrázó szakaszt mielőtt az útra kiérnének. 
 
Szalókiné Sike Krisztina képviselő: 
A kátyúk, a beszakadt útpadka másik dolog. 
 

6./ A víziközmű vagyon térítésmentes átvételének ügye (zárt ülés) 
Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 

 

7./ Szögedi Sándor pince ügye (zárt)  

Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 
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Szabó Péter polgármester: 

Tájékoztatásul a nyilvánosságnak felolvassa a zárt ülésen született határozatokat. 

 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 108/2022.(X.26.) határozata:  
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a VEF-2019-60 számú 

VÍZIKÖZMŰVEK ENERGIAHATÉKONYSÁGÁNAK FEJLESZTÉSE tárgyában 

pályázaton történő részvétellel megvalósuló beruházáshoz (1 db ROBOX SCREW WS 45/2P-

IE! (11 kw) energiahatékony légfúvó beépítése a noszvaji szennyvíztisztító telepen) 

térítésmentesen átveszi a Heves Megyei Vízmű Zrt.-től a 3.500.000.- Ft értékű víziközmű 
beruházás értékét. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ügylet megvalósításának 

érdekében szükséges valamennyi intézkedést megtegye.  
 

Felelős: Szabó Péter polgármester 
Határidő: azonnal 

Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 109/2022.(X.26.) határozata: 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szögedi Sándor – a Noszvaj, belterület 
241 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan 12 m2 terület ráépítésére vonatkozó - 
kérelmével kapcsolatban úgy döntött, hogy a kérelemben szereplő 40 cm vastag vasbetonfalat 
a 241 hrsz-ú ingatlan határára építheti. A 241 hrsz-ú ingatlan területe szükséges a leendő 
vizesblokk épületének kialakításához. A 241/B hrsz-ú ingatlanba történő bejárást saját 
területen kell biztosítani. Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 67/2022. 
(VI.29.) határozatával az érintett Noszvaj 241. hrsz-ú ingatlant kiemelt fejlesztési területté 
nyilvánította a Mátyás téri projekt megvalósítása érdekében. Emiatt az önkormányzat 
felajánlja Szögedi Sándornak, hogy amennyiben a támfal megépítését a fenti feltételek szerint 
nem vállalja, az önkormányzat a 241/B hrsz-ú volt önkormányzati tulajdonú ingatlant 
visszavásárolja. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozati kivonat 
kiadásával. 
 

Felelős: Szabó Péter polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
Az ülésen egyéb napirendi pont nem merült fel, így a polgármester úr megköszönte a 
részvételt, és az ülést 19.30 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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