
 

 

 

 

 

Készült: 2019. augusztus 28-án Novaj Községi Önkormányzat rendkívüli nyílt 

Képviselő testületi üléséről. 

 

Rendelet száma Tárgy 

  

  

Határozat száma Tárgy 

45/2019. (VIII.28.) Településrendezési eszközök módosítás elfogadása környezeti 

vizsgálat szempontjából 

46/2019. (VIII.28.) Településrendezési eszközök módosításának szakaszában a 

véleményezési eljárás lezárása 

47/2019. (VIII.28.) Településrendezési eszközök módosításának szakaszában a 

partnerségi véleményezési eljárás lezárása 

48/2019. (VIII.28.) Magyar Falu Program keretében „Önkormányzati tulajdonú utak 

felújítása” című alprogramban meghirdetett pályázat benyújtása 

/Kiírási kódszáma: MFP-ÖTU/2019/. 

49/2019. (VIII.28.) Magyar Falu Program keretében „Kistelepülések járda 

építésének, felújításának anyagi támogatása” című alprogramban 

meghirdetett pályázat benyújtása /Kiírási kódszáma: MFP-

BJA/2019/ 

50/2019. (VIII.28.) Magyar Falu Program keretében „Óvoda udvar” című 

alprogramban meghirdetett pályázat beadása /Kiírási kódszáma: 

MFP-OUF/2019/ 

51/2019. (VIII.28.) Magyar Falu Program keretében „Temető fejlesztése” című 

alprogramban meghirdetett pályázat beadása /Kiírási kódszáma: 

/MFP-FFT/2019/ 

52/2019. (VIII.28.) Novaji Helyi Választási Bizottság tagjának és póttagjainak 

megválasztása 

53/2019. (VIII.28.) Árvai Nóra Lilla, 3327 Novaj, Mátyás út 25. szám alatti lakos 

óvodáztatási támogatása 

54/2019. (VIII.28.) Bartók Nóra, 3327 Novaj, Petőfi Sándor utca 18. szám alatti lakos 

óvodáztatási támogatása 

55/2019. (VIII.28.) Berecz Noel, 3327 Novaj, Deák Ferenc utca 6. szám alatti lakos 

óvodáztatási támogatása 

56/2019. (VIII.28.) Birincsik Bálint, 3327 Novaj, Széchenyi István utca 19. szám alatti 

lakos óvodáztatási támogatása 

57/2019. (VIII.28.) Bögös Barna, 3327 Novaj, Mátyás út 22. szám alatti lakos 

óvodáztatási támogatása 

58/2019. (VIII.28.) Gyetvai András Máté, 3327 Novaj, Bem József utca 14. szám alatti 

lakos óvodáztatási támogatása 

59/2019. (VIII.28.) Juhász Barnabás, 3327 Novaj, Mátyás út 27. szám alatti lakos 

óvodáztatási támogatása 

60/2019. (VIII.28.) Kriston-Simon Dávid, 3327 Novaj, Deák Ferenc utca 18. szám 

alatti lakos óvodáztatási támogatása 



61/2019. (VIII.28.) Kriston-Simon Noel, 3327 Novaj, Deák Ferenc utca 18. szám alatti 

lakos óvodáztatási támogatása 

62/2019. (VIII.28.) Major Denton, 3327 Novaj, István út 70. szám alatti lakos 

óvodáztatási támogatása 

63/2019. (VIII.28.) Molnár Márk, 3327 Novaj, Jókai Mór utca 16. szám alatti lakos 

óvodáztatási támogatása 

64/2019. (VIII.28.) Murvai Liliána, 3327 Novaj, István út 63. szám alatti lakos 

óvodáztatási támogatása 

65/2019. (VIII.28.) Nagy Flóra, 3327 Novaj, Mátyás út 102. szám alatti lakos 

óvodáztatási támogatása 

66/2019. (VIII.28.) Puporka Ábel Dávid, 3327 Novaj, Kovács Mátyás utca 27. szám 

alatti lakos óvodáztatási támogatása 

67/2019. (VIII.28.) Puporka Ádám Dominik, 3327 Novaj, Kovács Mátyás utca 27. 

szám alatti lakos óvodáztatási támogatása 

68/2019. (VIII.28.) Suha Mirella, 3327 Novaj, Tardi út 12. szám alatti lakos 

óvodáztatási támogatása 

69/2019. (VIII.28.) Szabó Mátyás, 3327 Novaj, Petőfi Sándor utca 60. szám alatti lakos 

óvodáztatási támogatása 

70/2019. (VIII.28.) Timár Mónika Anna, 3327 Novaj, Tardi út 12. szám alatti lakos 

óvodáztatási támogatása 

71/2019. (VIII.28.) Vajvoda Hanna, 3327 Novaj, II. Rákóczi Ferenc utca 4. szám alatti 

lakos óvodáztatási támogatása 

72/2019. (VIII.28.) Vári Alexa Gréta, 3327 Novaj, István út 42. szám alatti lakos 

óvodáztatási támogatása 

73/2019. (VIII.28.) Vári Tamás Konrád, 3327 Novaj, István út 42. szám alatti lakos 

óvodáztatási támogatása 

74/2019. (VIII.28.) Jánosi Larion, 3327 Novaj, István út 13. szám alatti lakos 

iskoláztatási támogatása 

75/2019. (VIII.28.) Vass Bence Bálint, 3327 Novaj, Imre utca 6. szám alatti lakos 

iskoláztatási támogatása 

76/2019. (VIII.28.) Papp Ádám, 3327 Novaj, Széchenyi István utca 15. szám alatti 

lakos iskoláztatási támogatása 

77/2019. (VIII.28.) Horváth István, 3327 Novaj, Mezőkövesdi utca 7. szám alatti lakos 

iskoláztatási támogatása 

78/2019. (VIII.28.) Tóth Csenge Szilvia, 3327 Novaj, Mátyás út 34. szám alatti lakos 

iskoláztatási támogatása 

79/2019. (VIII.28.) Molnár Nikolett, 3327 Novaj, Jókai Mór utca 16. szám alatti lakos 

iskoláztatási támogatása 

80/2019. (VIII.28.) Tóth Kristóf, 3327 Novaj, Mátyás út 34. szám alatti lakos 

iskoláztatási támogatása 

81/2019. (VIII.28.) Dávid-Somos Márk, 3300 Eger, Dr. Bakó Ferenc utca 3/A. 2/12. 

szám alatti lakos iskoláztatási támogatása 

82/2019. (VIII.28.) Bartók Kende, 3327 Novaj, Mátyás út 19. szám alatti lakos 

iskoláztatási támogatása 

83/2019. (VIII.28.) Harcsa Benedek, 3327 Novaj, István út 19. szám alatti lakos 

iskoláztatási támogatása 

84/2019. (VIII.28.) Kerekes Bálint, 3327 Novaj, Kodály Zoltán utca 10. szám alatti 

lakos iskoláztatási támogatása 



85/2019. (VIII.28.) Király Máté, 3327 Novaj, Jókai Mór utca 5. szám alatti lakos 

iskoláztatási támogatása 

86/2019. (VIII.28.) Molnár Cintia, 3327 Novaj, Jókai Mór utca 16. szám alatti lakos 

iskoláztatási támogatása 

87/2019. (VIII.28.) Briz Csongor, 3327 Novaj, Széchenyi István utca 4/A. szám alatti 

lakos iskoláztatási támogatása 

88/2019. (VIII.28.) Jánosi Luca, 3327 Novaj, Akácfa út 1. szám alatti lakos 

iskoláztatási támogatása 

89/2019. (VIII.28.) Lehnert Péter, 3327 Novaj, II. Rákóczi Ferenc utca 6. szám alatti 

lakos iskoláztatási támogatása 

90/2019. (VIII.28.) Milák Lara, 3327 Novaj, Akácfa 10/C. szám alatti lakos 

iskoláztatási támogatása 

91/2019. (VIII.28.) Nagy Máté, 3327 Novaj, István út 87. szám alatti lakos 

iskoláztatási támogatása 

92/2019. (VIII.28.) Benke Marcell, 3327 Novaj, Hősök tere 3. szám alatti lakos 

iskoláztatási támogatása 

93/2019. (VIII.28.) Darvai Zsuzsanna, 3327 Novaj, Imre utca 38. szám alatti lakos 

iskoláztatási támogatása 

94/2019. (VIII.28.) Demkó Zsófia, 3327 Novaj, Mátyás út 75. szám alatti lakos 

iskoláztatási támogatása 

95/2019. (VIII.28.) Gyetvai Noémi, 3327 Novaj, Bem József utca 14. szám alatti lakos 

iskoláztatási támogatása 

96/2019. (VIII.28.) Király Lajos Gergő, 3327 Novaj, Jókai Mór utca 5. szám alatti 

lakos iskoláztatási támogatása 

97/2019. (VIII.28.) Vári Vanessza Patrícia, 3327 Novaj, István út 42. szám alatti lakos 

iskoláztatási támogatása 

98/2019. (VIII.28.) Varga Liliána Ágnes, 3327 Novaj, Mátyás út 57. szám alatti lakos 

iskoláztatási támogatása 

99/2019. (VIII.28.) Németh Hanna, 3327 Novaj, Kossuth Lajos utca 25. szám alatti 

lakos iskoláztatási támogatása 

100/2019. (VIII.28.) KEY - TELEKOM INTERNATIOAL Kft. tulajdonosi és 

közútkezelői hozzájárulás kérelme 

 



Jegyzőkönyv 
 

Készült: Novaj Községi Önkormányzat, 2019. augusztus 28-i Képviselő testületi rendkívüli 

nyílt ülésén. 

Helyszín: Novaj Községi Önkormányzat tárgyalóterme, 3327 Novaj, II. Rákóczi Ferenc u. 3. 

Jelen vannak: Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester 

  Bartók Miklósné alpolgármester 

  Berecz András képviselő 

  Kovács István Zoltán képviselő 

  Nagy Istvánné képviselő 

    Csuhai Imre képviselő 

    Pintérné Dobó tünde képviselő 

 

Meghívottak: Vasas Ágostonné jegyző 

 Szabó Sándor aljegyző 

 Fórizs Tibor Novaj Faluvédő Egyesület elnöke 

   Major Zoltánné jegyzőkönyvvezető 

Távol maradt:  - 

 

 

Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester: 

Köszönti a testület megjelent tagjait, meghívott vendégeinket. Megállapítja, hogy a Képviselő 

testület határozatképes.  

 

Kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban van-e?  

 

Pintérné Dobó Tünde képviselő: 

Egyebekben szeretnék valamit mondani. 

 

Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester: 

Aki egyetért a napirendi pontokkal, kézfeltartással jelezze. 

Szavazás: 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag (7:0:0) az alábbi napirendi pontokat fogadta el: 

 

1. Előterjesztés Novaj község településrendezési eszközei felülvizsgálata 

véleményezési eljárásának lezárására 

Beterjesztő: Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester, Bernáth Mihály főépítész; 

Mohácsi Katalin településtervező, Szabó Sándor aljegyző 

Beterjesztés módja: írásban 

 

2. Indítvány Magyar Falu Program keretében benyújtandó pályázatokról 

Beterjesztő: Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester 

Beterjesztés módja: később kiküldendő anyag 

 



3. Indítvány Novaj Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak 

megválasztására 

Beterjesztő: Vasas Ágostonné jegyző 

Beterjesztés módja: írásban 

 

4. Indítvány Novajon működő általános iskolában és óvodában tanévet, szorgalmi 

évet kezdő gyerekek évkezdési támogatására 

Beterjesztő: Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester, Szabó Sándor aljegyző 

Beterjesztés módja: írásban 

 

5. Indítvány KEY – TELEKOM INTERNATIONAL Kft. tulajdonosi és közútkezelői 

hozzájárulás kérelme 

Beterjesztő: Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester, Szabó Sándor aljegyző 

Beterjesztés módja: írásban 

 

6. Tájékoztató a 2018. évi könyvtári szolgáltatásról 

Beterjesztő: Tőzsér Istvánné igazgató; Farkas Márta könyvtáros 

Beterjesztés módja: írásban 

 

7. Egyebek 

 

 

1. napirendi pont 

 

Előterjesztés Novaj község településrendezési eszközei felülvizsgálata véleményezési 

eljárásának lezárására 

Beterjesztő: Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester, Bernáth Mihály főépítész; Mohácsi 

Katalin településtervező, Szabó Sándor aljegyző 

Beterjesztés módja: írásban 

 

Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester: 

A település önkormányzata elhatározta, hogy - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében foglalt feladatának eleget téve, a 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012. (XI. 8.) kormányrendeletre (továbbiakban: Kr.) figyelemmel – újra alkotja 

település-fejlesztési és -rendezési dokumentumait. 

A felülvizsgálat első ütemeként az önkormányzat elkészíttette és 2016. évben elfogadta 

településfejlesztési koncepcióját és integrált településfejlesztési stratégiáját. 

 

Második ütemben - a 2017. évtől hatályos jogszabályok szerinti tartalmi és eljárási 

szabályokra figyelemmel - megbízást adott jogosult településtervező team részére a 

településrendezési eszközök teljeskörű dokumentációjának elkészítésére, illetőleg szakértő 

települési főépítész részére a  tervezési, véleményezési és jóváhagyási folyamatban való 

közreműködésre.  

A felülvizsgálati dokumentációt a Poltrade Kft. elkészítette (vezető településtervezők: Mohácsi 

Katalin és Tölgyesi Diána), települési főépítészi feladattal közreműködött Bernáth Mihály 

bejegyzett szakértő. 



 

A településrendezési dokumentáció a begyűjtött információk figyelembevételével készült, majd 

az elkészített tervezet a több alkalommal lefolytatott belső (testületi, vezetői, kezdeményezői) 

egyeztetések eredményeként véleményezésre alkalmassá vált. 

 

A tervezet átvezetéséhez az eddigiekben a következő véleményezési eljárásokat folytattuk le a 

vonatkozó - „a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és 

a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről” szóló 314/2012. (XI. 8.) kormányrendelet (továbbiakban: Kr.) 314/2012. 

előírásai alapján: 

 

 1./ Az érintett államigazgatási szerveket megkerestük a környezeti vizsgálat a 2/2005. (I.11.) 

Korm. rendelet elvárásai alapján az elkészíttetett vizsgálati dokumentációja véleményezése 

végett. 

A megkeresett államigazgatási szervek nyilatkozatukban  - az általános  és egyes konkrét 

jogszabályi előírások betartásának kötelezettségének hangsúlyozásával - a környezeti vizsgálat 

megállapításait elfogadták. 

Ennek ismeretében a képviselőtestület határozatával megállapíthatja a környezeti vizsgálat 

elfogadását. 

 

2./ Az érintett önkormányzatokkal és államigazgatási szervekkel a Kr. 38.§ szerint a 

véleményezési eljárást lefolytattuk, melynek eredményét a kiküldött táblázat mutatja be. 

 

Fentiek ismeretében a képviselőtestület határozatával lezárhatja a véleményezési eljárást. 

 

3./ A partnerségi tájékoztatás a  partnerségi egyeztetés rendjét szabályozó Kr. 29 és 29/A §-ai 

és a vonatkozó önkormányzati helyi rendelet szerint megtörtént.  

Az önkormányzat 2019.január 18..–án meghirdette a lakossági fórumot közterületi hirdetésben 

és a település honlapján. A meghirdetéssel együtt közzé tette a településrendezési eszközei 

felülvizsgálata munkaközi anyagát. 

A fórumra 2019. január 22.- én került sor a településen, a közösségi ház tanácstermében.  

 

A fórumot a Polgármester nyitotta meg, ismertetve a rendezvény célját.  

Bejelentette, hogy a fórum kezdetéig a közzétett dokumentációhoz észrevétel nem érkezett. 

 

A megnyitó után a felülvizsgálat készíttetésében közreműködő települési főépítész, Bernáth 

Mihály tájékoztatást adott a dokumentáció készítésének okairól, jogszabályi alapjairól. Jelezte 

továbbá, hogy az államigazgatási szervektől előzetesen eddig beérkezett tájékoztatások, adatok, 

elvárások elemzése megtörtént. 

Majd a koncepció tervezetét ismertették  a dokumentáció készítői a Poltrade kft képviselői, 

Tölgyesi Diána és Mohácsi Katalin. 

 

A fórum keretében a megjelentek a községben jelenleg használaton kívüli épületek további 

sorsa felől érdeklődtek, a pincés területek telekrendezésének halaszthatatlanságát jelezték, 

illetve egyes külterületi utak rendezését kezdeményezték. 

 A válaszokat a Polgármester, illetve a tervezők adták meg, mely szerint az önkormányzat 

törekszik a belsőségben fekvő elhagyatott épületek hasznosítási lehetőségének feltárására, a 

pincék körüli telekrendezés feltétel rendszerének jelen tervekben való megteremtésére és a 

tervezetekben átvezetteti a lehetséges külterületi útnyomvonalakat. 

 



Ezek után a fórumot a polgármester lezárta, azzal, hogy még 8 napig a polgármesteri hivatal 

fogadja az esetleges észrevételeket. 

A megjelölt határidőig észrevétel nem érkezett. 

Ennek ismeretében a képviselőtestület határozatával lezárhatja a partnerségi egyeztetési 

eljárást. 

 

Pintérné Dobó Tünde képviselő: 

A Közjóléti és Kulturális Bizottság elfogadásra javasolja. 

 

Csuhai Imre képviselő: 

A pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester: 

Kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban van-e? Amennyiben nincs, szavazást rendel 

el. Aki egyetért a határozati javaslattal, kézfeltartással jelezze. 

 

Szavazás: 

 

A Képviselő Testület egyhangúlag (7:0:0) az alábbi határozatot fogadta el: 

 

 

45/2019. (VIII. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Településrendezési eszközök 

módosításánál a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet szerinti környezeti vizsgálat 

megállapításait környezet védelméért felelős szervek véleményének figyelembe vételével 

elfogadja. 

Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges közzétételi intézkedéseket településrendezési 

eszközök jóváhagyott munkarészével együtt tegye meg.  

 

Felelős: Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester 

Határidő: azonnal. 

 

Szavazás: 

 

A Képviselő Testület egyhangúlag (7:0:0) az alábbi határozatot fogadta el: 

 

46/2019. (VIII. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a 314/2012. (XI. 8.) 

kormányrendelet 38. § előírása alapján lefolytatott véleményezési eljárás során a tervezet 

tartalmát vitató észrevétel nem maradt, ezáltal a véleményezési eljárást lezártnak tekinti. 

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Tervező által összeszerkesztett dokumentációt a 

"R" 40. § (1) bekezdése szerinti végső véleményezésre az illetékes Állami Főépítésznek 

megküldje. 

 

Felelős: Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester 

Határidő: azonnal. 
 

 



Szavazás: 

 

A Képviselő Testület egyhangúlag (7:0:0) az alábbi határozatot fogadta el: 

 

47/2019. (VIII. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a településrendezési eszközök 

felülvizsgálatához a 26/2017. (III.30.) határozatában megállapította a Partnerségi 

egyeztetés szabályait, és a határozatban foglaltak szerint ismertette a Partnerekkel a 

véleményezési dokumentációt.  

A Képviselő-testület a partnerségi egyeztetés során észrevételekre adott válaszokra 

figyelemmel a partnerségi véleményezési eljárást lezártnak tekinti.  

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Tervező által összeszerkesztett dokumentációt a 

"R" 40.§ (1) bekezdése szerinti végső véleményezésre az illetékes Állami Főépítésznek 

megküldje. 

 

Felelős: Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester 

Határidő: azonnal. 
 
 

Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester: 

 

2. napirendi pont 

 

Indítvány Magyar Falu Program keretében benyújtandó pályázatokról 

Beterjesztő: Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester 

Beterjesztés módja: később kiküldendő anyag 

 

 

A Magyar Falu Program keretében benyújtandó pályázatokról a 2019. március 28-án megtartott 

ülésén már tárgyalt Testületünk. 

Akkor arról döntöttünk, hogy „A nemzeti és helyi identitás tudat erősítése” című alprogram 

keretén belül adunk be pályázatot.  

A 24/2019. /III.28./ számú Képviselő-testületi Határozatával a Testület felhatalmazta a 

polgármestert, hogy a Magyar Falu Program keretében benyújtandó pályázati lehetőségekkel 

kapcsolatos egyeztetéseket bonyolítsa le.  

A pályázatot benyújtottuk, befogadták, sajnos csak „Tartalék” listára került. 

Most újabb lehetőség van pályázatok beadására. 

 

Javaslom, a Program keretén belül pályázzunk: 

 

- „Önkormányzati tulajdonú utak felújítása” című alprogramhoz /kiírási kódszáma: MFP-

ÖTU/2019/ 

Hídfelújítás, korszerűsítés támogatható tevékenységre 30 millió Ft keretösszegig a 

településünk központjában lévő, Novaj patakon átívelő gyaloghíd teljes felújítására. 

A híd költségén felül fennmaradó pályázható összegből önkormányzati útszakasz 

felújítására pályázunk. 

/Beadási határidő: 2019. szeptember 2./ 

  



- „Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagi támogatás” című alprogramhoz 

/kiírási kódszáma: MFP-BJA/2019/ 

Járdafelújításhoz – Mátyás út - anyagköltség biztosítására 5 millió Ft keretösszegig. 

/Beadási határidő: 2019. augusztus 30./ 

 

- „Óvoda udvar” című alprogramhoz /kiírási kódszáma: MFP-OUF/2019./ az óvoda 

udvarra új játszóeszközök beszerzésére 5 millió Ft keretösszegig. 

/Beadási határidő: 2019. szeptember 10./ 

 

- „Temető fejlesztése” című alprogramhoz /kiírási kódszáma: MFP-FFT/2019/ a Novaj 

Községi temetőben ravatalozó előtti fedett rész kialakítására, urnafal kialakítására, az új 

fedett rész alatti burkolat kialakítására 5 millió Ft keretösszegig. 

/Beadási határidő: 2019. szeptember 5./ 

 

Kérem, döntsünk, hogy a Magyar Falu Program pályázati kiírás mely alprogramjához 

pályázunk. 

 

Pintérné Dobó Tünde képviselő: 

A Közjóléti és Kulturális Bizottság elfogadásra javasolja. 

 

Csuhai Imre képviselő: 

A pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester: 

Kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban van-e? Amennyiben nincs, szavazást rendel 

el. Aki egyetért a határozati javaslattal, kézfeltartással jelezze. 

 

Szavazás: 

 

A Képviselő Testület egyhangúlag (7:0:0) az alábbi határozatot fogadta el: 

 

 

48/2019. (VIII.28.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

Novaj Községi Önkormányzat pályázik a Magyar Falu Program keretében 

„Önkormányzati tulajdonú utak felújítása” című alprogramban meghirdetett pénzügyi 

forrásra. /Kiírási kódszáma: MFP-ÖTU/2019/. 

Az Önkormányzat a falu központjában található, Novaj patakon átívelő híd felújítás 

anyagi fedezetét kívánja így biztosítani. A híd költségén felül fennmaradó pályázható 

összegből önkormányzati útszakasz felújítására pályázunk. 

Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

pályázatot 30 millió Ft keretösszegig készíttesse el és nyújtsa be. 

 

Felelős: Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester 

Határidő: 2019. szeptember 2. 

 

 

 

 

 



Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester: 

 

Szavazás: 

 

A Képviselő Testület egyhangúlag (7:0:0) az alábbi határozatot fogadta el: 

 

 

49/2019. (VIII.28.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

Novaj Községi Önkormányzat pályázik a Magyar Falu Program keretében 

„Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagi támogatása” című alprogramban 

meghirdetett pénzügyi forrásra. /Kiírási kódszáma: MFP-BJA/2019/ 

Az Önkormányzat Novaj, Mátyás út gyalogjárda felújításához szükséges anyag pénzügyi 

forrását kívánja így biztosítani. 

Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

pályázatot 5 millió Ft keretösszegig készíttesse el és nyújtsa be. 

 

Felelős: Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester 

Határidő: 2019.augusztus 30. 

 

 

Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester: 

 

Szavazás: 

 

A Képviselő Testület egyhangúlag (7:0:0) az alábbi határozatot fogadta el: 

 

50/2019. (VIII.28.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

Novaj Községi Önkormányzat pályázik a Magyar Falu Program keretében „Óvoda 

udvar” című alprogramban meghirdetett pénzügyi forrásra. /Kiírási kódszáma: MFP-

OUF/2019/ 

Az Önkormányzat a Novaji Napközi Otthonos Óvoda udvarára új játszóeszközök 

beszerzésének pénzügyi forrását kívánja így biztosítani. 

Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

pályázatot 5 millió Ft keretösszegig készíttesse el és nyújtsa be. 

 

Felelős: Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester 

Határidő: 2019.szeptember 10. 

 

 

Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester: 

 

Szavazás: 

 

A Képviselő Testület egyhangúlag (7:0:0) az alábbi határozatot fogadta el: 

 

512019. (VIII.28.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 



Novaj Községi Önkormányzat pályázik a Magyar Falu Program keretében „Temető 

fejlesztése” című alprogramban meghirdetett pénzügyi forrásra. /Kiírási kódszáma: 

/MFP-FFT/2019/ 

Az Önkormányzat a tulajdonában és működtetésében lévő temető Ravatalozó épület előtti 

fedett rész, urnafal kialakítás, az új fedett rész alatti burkolat kialakításának pénzügyi 

forrását kívánja a pályázati pénzből biztosítani. 

Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester, hogy a 

pályázatot 5 millió Ft keretösszegig készíttesse el és nyújtsa be. 

 

Felelős: Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester 

Határidő: 2019. szeptember 5. 

 

Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester: 

 

3. napirendi pont 

 

Indítvány Novaj Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztására 

Beterjesztő: Vasas Ágostonné jegyző 

Beterjesztés módja: írásban 

 

Szabó Sándor aljegyző: 

A köztársasági elnök 308/2019. /VII.26./ KE határozatával a helyi önkormányzati képviselők 

és polgármesterek általános választását 2019. október 13. napjára tűzte ki. 

A választások lebonyolítása a választási szervek feladata.  

Az október 13-i választáson Novaj településen működnie kell a helyi választási bizottságnak és 

a két szavazatszámláló bizottságnak. 

A szavazatszámláló bizottságok tagjai az országgyűlési képviselők 2018. évi választását 

megelőzően megválasztásra kerültek, a választott tagok megbízatása az országgyűlési 

képviselők következő általános választására megválasztott bizottság alakuló üléséig tart. 

 

Most a helyi választási bizottság tagjait kell megválasztani. 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23. §  kimondja: „A helyi választási 

bizottság három (…) tagját és legalább két póttagot a települési önkormányzat képviselő-

testülete a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának kitűzését 

követően, legkésőbb a szavazás napja előtti negyvenkettedik napon választja meg. Személyükre 

a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt. 

A 2013. évi XXXVI. törvény 25. §/1/ bekezdés előírása szerint a választási bizottság tagjára és 

póttagjára tett indítványhoz módosító javaslat nem nyújtható be. A /3/ bekezdés szerint a 

választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról egy szavazással dönt (…) a 

képviselő testület. 

A 19/2019./VII.29./IM rendelet a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. 

október 13. napjára kitűzött választási eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról 

rendelkezik. E rendelet 3. § szabálya: „A helyi választási bizottság három (…) tagját és legalább 

két póttagját a települési önkormányzat képviselő-testülete legkésőbb 2019. szeptember 1-jén 

16 óráig választja meg,” 

A 2013. évi XXXVI. törvény 26. § rendelkezése szerint: Ha a választási bizottság tagjainak 

megválasztására határidőben nem kerül sor (…) b) a helyi választási bizottság tagjait a helyi 

választási iroda vezetőjének indítványára a területi választási bizottság (…) – jegyzőkönyvbe 

foglalt döntéssel – haladéktalanul megbízza. 



 

A Határozati javaslatban megjelölt személyek mindenben megfelelnek a bizottsági 

taggal/póttaggal szemben állított jogszabályi feltételeknek, velük szemben összeférhetetlenség 

nem áll fenn, erről írásban nyilatkoztak és megválasztásuk esetén vállalják a feladat ellátását. 

 

Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester: 

Kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban van-e? Amennyiben nincs, szavazást rendel 

el. Aki egyetért a határozati javaslattal, kézfeltartással jelezze. 

 

Szavazás: 

 

A Képviselő Testület egyhangúlag (7:0:0) az alábbi határozatot fogadta el: 

 

52/2019. (VIII.28.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

 

Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi 

XXXVI. törvény 23. § biztosított hatáskörében eljárva a törvény által meghatározott időn 

belül a  

 

Novaji Helyi Választási Bizottság tagjának 

 

Hadházyné Csépe Rita Hajnalka, 3327 Novaj, Kodály Zoltán utca 8. 

Királyné Rente Anita, 3327 Novaj, Jókai Mór utca 5. 

Pap Ildikó, 3327 Novaj, József Attila utca 3. 

 

lakosokat, 

 

Novaj Helyi Választási Bizottság póttagjának 

 

Bóta András, 3327 Novaj, Kovács Mátyás utca 13. 

Sipos János, 3327 Novaj, Petőfi Sándor utca 46. 

 

lakosokat megválasztotta.  

 

Felelős: a határozat közléséért Szabó Sándor aljegyző útján Vasas Ágostonné jegyző 

Határidő: 2019. szeptember 1. 

 

Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester: 

 

4. napirendi pont 

 

Indítvány Novajon működő általános iskolában és óvodában tanévet, szorgalmi évet 

kezdő gyerekek évkezdési támogatására 

Beterjesztő: Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester, Szabó Sándor aljegyző 

Beterjesztés módja: írásban 

 

Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete évek óta fontos feladatának tekinti, hogy a 

településen működő iskolába, óvodába járó gyerekek tanév, szorgalmi év kezdését támogassa. 

Az elmúlt évben is tárgyaltuk a támogatási indítványt. 



 

Egyedi döntéssel minden olyan novaji gyermeknek, aki a Novajon működő iskolában kezdte 

meg tanulmányait 6.000,- Ft. egyszeri iskoláztatási hozzájárulást biztosítottunk,  minden az 

óvodában szorgalmi évet kezdő óvodás 4.000,- hozzájárulást kapott. 

Az iskolások támogatását kibővítettük azon gyerekekre is, akik önhibájukon kívül kénytelenek 

más településen elvégezni a felső tagozatos tanulmányaikat. 

 

A támogatás házipénztárból került kifizetésre. 

 

Javaslom, hogy 2019. évben, az előző évi összegnek megfelelő települési támogatásban 

részesüljenek az érintett gyerekek. 

A pénzügyi fedezet az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében, a szociális támogatás 

részeként rendelkezésre áll. 

 

Óvoda: 21 fő x 4.000 Ft/fő = 84.000 Ft 

Alsó tagozat: 8 fő x 6.000 Ft/fő = 48.000 Ft 

Felső tagozat: 18 fő x 6.000 Ft/fő = 108.000 Ft 

Összesen: 240.000 Ft 

 

Pintérné Dobó Tünde képviselő: 

A Közjóléti és Kulturális Bizottság elfogadásra javasolja, a Pénzügyi Bizottság jóváhagyása 

mellett a felső tagozat támogatását is. 

 

Csuhai Imre képviselő: 

A pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester: 

Kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban van-e? Amennyiben nincs, szavazást rendel 

el. Aki egyetért a határozati javaslattal, kézfeltartással jelezze. 

 

Szavazás: 

 

A Képviselő Testület egyhangúlag (7:0:0) az alábbi egyedi határozatokat fogadta el: 

 

53/2019. (VIII. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 
Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Árvai Nóra Lilla, 3327 Novaj, Mátyás 

út 25. szám alatti óvodás részére, aki a Novaji Napközi Otthonos Óvoda 2019/2020 

nevelési évbe beírt óvodása, az óvodába járás költségeihez való hozzájáruláshoz, 

eszközbeszerzésre 4.000,- Ft, azaz négyezer forint települési támogatást biztosít. 

A támogatást Árvai Nóra Lilla törvényes képviselője személyazonosságának igazolása 

után 

Novaj Községi Önkormányzat kifizetőhelyén Novaj, II. Rákóczi Ferenc utca 3. szám alatt 

/Községháza/ 

 

2019. szeptember 10-én 8.00 órától 16 óráig veheti át. 

 

A Testület döntésének jogalapjául Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

a pénzbeli és természetbeni települési támogatásáról rendelkező 4/2017. /III.31./ 

önkormányzati rendelete 12. §-a szolgál. 



 

 A Testület a döntését az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(Ákr.) 80. § (1) bekezdése és 81. § (2) bekezdése a) pontja alapján – ellenérdekű ügyfél 

hiányában – egyszerűsített döntéssel hozta meg. 

 

 

54/2019. (VIII. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 
Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bartók Nóra, 3327 Novaj, Petőfi 

Sándor utca 18. szám alatti óvodás részére, aki a Novaji Napközi Otthonos Óvoda 

2019/2020 nevelési évbe beírt óvodása, az óvodába járás költségeihez való 

hozzájáruláshoz, eszközbeszerzésre 4.000,- Ft, azaz négyezer forint települési támogatást 

biztosít. 

A támogatást Bartók Nóra törvényes képviselője személyazonosságának igazolása után 

Novaj Községi Önkormányzat kifizetőhelyén Novaj, II. Rákóczi Ferenc utca 3. szám alatt 

/Községháza/ 

 

2019. szeptember 10-én 8.00 órától 16 óráig veheti át. 

 

A Testület döntésének jogalapjául Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

a pénzbeli és természetbeni települési támogatásáról rendelkező 4/2017. /III.31./ 

önkormányzati rendelete 12. §-a szolgál. 

 

 A Testület a döntését az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(Ákr.) 80. § (1) bekezdése és 81. § (2) bekezdése a) pontja alapján – ellenérdekű ügyfél 

hiányában – egyszerűsített döntéssel hozta meg. 

 

 

55/2019. (VIII. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 
Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Berecz Noel, 3327 Novaj, Deák Ferenc 

utca 6. szám alatti óvodás részére, aki a Novaji Napközi Otthonos Óvoda 2019/2020 

nevelési évbe beírt óvodása, az óvodába járás költségeihez való hozzájáruláshoz, 

eszközbeszerzésre 4.000,- Ft, azaz négyezer forint települési támogatást biztosít. 

A támogatást Berecz Noel törvényes képviselője személyazonosságának igazolása után 

Novaj Községi Önkormányzat kifizetőhelyén Novaj, II. Rákóczi Ferenc utca 3. szám alatt 

/Községháza/ 

 

2019. szeptember 10-én 8.00 órától 16 óráig veheti át. 

 

A Testület döntésének jogalapjául Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

a pénzbeli és természetbeni települési támogatásáról rendelkező 4/2017. /III.31./ 

önkormányzati rendelete 12. §-a szolgál. 

 

 A Testület a döntését az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(Ákr.) 80. § (1) bekezdése és 81. § (2) bekezdése a) pontja alapján – ellenérdekű ügyfél 

hiányában – egyszerűsített döntéssel hozta meg. 

 

 

 



56/2019. (VIII. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 
Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Birincsik Bálint, 3327 Novaj, Széchenyi 

út 19. szám alatti óvodás részére, aki a Novaji Napközi Otthonos Óvoda 2019/2020 

nevelési évbe beírt óvodása, az óvodába járás költségeihez való hozzájáruláshoz, 

eszközbeszerzésre 4.000,- Ft, azaz négyezer forint települési támogatást biztosít. 

A támogatást Birincsik Bálint törvényes képviselője személyazonosságának igazolása 

után 

Novaj Községi Önkormányzat kifizetőhelyén Novaj, II. Rákóczi Ferenc utca 3. szám alatt 

/Községháza/ 

 

2019. szeptember 10-én 8.00 órától 16 óráig veheti át. 

 

A Testület döntésének jogalapjául Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

a pénzbeli és természetbeni települési támogatásáról rendelkező 4/2017. /III.31./ 

önkormányzati rendelete 12. §-a szolgál. 

 

 A Testület a döntését az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(Ákr.) 80. § (1) bekezdése és 81. § (2) bekezdése a) pontja alapján – ellenérdekű ügyfél 

hiányában – egyszerűsített döntéssel hozta meg. 

 

 

57/2019. (VIII. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 
Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bögös Barna, 3327 Novaj, Mátyás út 

22. szám alatti óvodás részére, aki a Novaji Napközi Otthonos Óvoda 2019/2020 nevelési 

évbe beírt óvodása, az óvodába járás költségeihez való hozzájáruláshoz, 

eszközbeszerzésre 4.000,- Ft, azaz négyezer forint települési támogatást biztosít. 

A támogatást Bögös Barna törvényes képviselője személyazonosságának igazolása után 

Novaj Községi Önkormányzat kifizetőhelyén Novaj, II. Rákóczi Ferenc utca 3. szám alatt 

/Községháza/ 

 

2019. szeptember 10-én 8.00 órától 16 óráig veheti át. 

 

A Testület döntésének jogalapjául Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

a pénzbeli és természetbeni települési támogatásáról rendelkező 4/2017. /III.31./ 

önkormányzati rendelete 12. §-a szolgál. 

 

 A Testület a döntését az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(Ákr.) 80. § (1) bekezdése és 81. § (2) bekezdése a) pontja alapján – ellenérdekű ügyfél 

hiányában – egyszerűsített döntéssel hozta meg. 

 

 

58/2019. (VIII. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 
Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gyetvai András Máté, 3327 Novaj, 

Bem József utca 14. szám alatti óvodás részére, aki a Novaji Napközi Otthonos Óvoda 

2019/2020 nevelési évbe beírt óvodása, az óvodába járás költségeihez való 

hozzájáruláshoz, eszközbeszerzésre 4.000,- Ft, azaz négyezer forint települési támogatást 

biztosít. 



A támogatást Gyetvai András Máté törvényes képviselője személyazonosságának 

igazolása után 

Novaj Községi Önkormányzat kifizetőhelyén Novaj, II. Rákóczi Ferenc utca 3. szám alatt 

/Községháza/ 

 

2019. szeptember 10-én 8.00 órától 16 óráig veheti át. 

 

A Testület döntésének jogalapjául Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

a pénzbeli és természetbeni települési támogatásáról rendelkező 4/2017. /III.31./ 

önkormányzati rendelete 12. §-a szolgál. 

 

 A Testület a döntését az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(Ákr.) 80. § (1) bekezdése és 81. § (2) bekezdése a) pontja alapján – ellenérdekű ügyfél 

hiányában – egyszerűsített döntéssel hozta meg. 

 

 

59/2019. (VIII. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 
Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Juhász Barnabás, 3327 Novaj, Mátyás 

út 27. szám alatti óvodás részére, aki a Novaji Napközi Otthonos Óvoda 2019/2020 

nevelési évbe beírt óvodása, az óvodába járás költségeihez való hozzájáruláshoz, 

eszközbeszerzésre 4.000,- Ft, azaz négyezer forint települési támogatást biztosít. 

A támogatást Juhász Barnabás törvényes képviselője személyazonosságának igazolása 

után 

Novaj Községi Önkormányzat kifizetőhelyén Novaj, II. Rákóczi Ferenc utca 3. szám alatt 

/Községháza/ 

 

2019. szeptember 10-én 8.00 órától 16 óráig veheti át. 

 

A Testület döntésének jogalapjául Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

a pénzbeli és természetbeni települési támogatásáról rendelkező 4/2017. /III.31./ 

önkormányzati rendelete 12. §-a szolgál. 

 

 A Testület a döntését az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(Ákr.) 80. § (1) bekezdése és 81. § (2) bekezdése a) pontja alapján – ellenérdekű ügyfél 

hiányában – egyszerűsített döntéssel hozta meg. 

 

 

60/2019. (VIII. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 
Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Kriston-Simon Dávid, 3327 Novaj, 

Deák Ferenc utca 18.. szám alatti óvodás részére, aki a Novaji Napközi Otthonos Óvoda 

2019/2020 nevelési évbe beírt óvodása, az óvodába járás költségeihez való 

hozzájáruláshoz, eszközbeszerzésre 4.000,- Ft, azaz négyezer forint települési támogatást 

biztosít. 

A támogatást Kriston-Simon Dávid törvényes képviselője személyazonosságának 

igazolása után 

Novaj Községi Önkormányzat kifizetőhelyén Novaj, II. Rákóczi Ferenc utca 3. szám alatt 

/Községháza/ 

 



2019. szeptember 10-én 8.00 órától 16 óráig veheti át. 

 

A Testület döntésének jogalapjául Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

a pénzbeli és természetbeni települési támogatásáról rendelkező 4/2017. /III.31./ 

önkormányzati rendelete 12. §-a szolgál. 

 

 A Testület a döntését az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(Ákr.) 80. § (1) bekezdése és 81. § (2) bekezdése a) pontja alapján – ellenérdekű ügyfél 

hiányában – egyszerűsített döntéssel hozta meg. 

 

 

 

61/2019. (VIII. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 
Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Kriston-Simon Noel, 3327 Novaj, Deák 

Ferenc utca 18. szám alatti óvodás részére, aki a Novaji Napközi Otthonos Óvoda 

2019/2020 nevelési évbe beírt óvodása, az óvodába járás költségeihez való 

hozzájáruláshoz, eszközbeszerzésre 4.000,- Ft, azaz négyezer forint települési támogatást 

biztosít. 

A támogatást Kriston-Simon Noel törvényes képviselője személyazonosságának igazolása 

után 

Novaj Községi Önkormányzat kifizetőhelyén Novaj, II. Rákóczi Ferenc utca 3. szám alatt 

/Községháza/ 

 

2019. szeptember 10-én 8.00 órától 16 óráig veheti át. 

 

A Testület döntésének jogalapjául Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

a pénzbeli és természetbeni települési támogatásáról rendelkező 4/2017. /III.31./ 

önkormányzati rendelete 12. §-a szolgál. 

 

 A Testület a döntését az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(Ákr.) 80. § (1) bekezdése és 81. § (2) bekezdése a) pontja alapján – ellenérdekű ügyfél 

hiányában – egyszerűsített döntéssel hozta meg. 

 

 

62/2019. (VIII. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 
Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Major Denton, 3327 Novaj, István út 

70. szám alatti óvodás részére, aki a Novaji Napközi Otthonos Óvoda 2019/2020 nevelési 

évbe beírt óvodása, az óvodába járás költségeihez való hozzájáruláshoz, 

eszközbeszerzésre 4.000,- Ft, azaz négyezer forint települési támogatást biztosít. 

A támogatást Major Denton törvényes képviselője személyazonosságának igazolása után 

Novaj Községi Önkormányzat kifizetőhelyén Novaj, II. Rákóczi Ferenc utca 3. szám alatt 

/Községháza/ 

 

2019. szeptember 10-én 8.00 órától 16 óráig veheti át. 

 

A Testület döntésének jogalapjául Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

a pénzbeli és természetbeni települési támogatásáról rendelkező 4/2017. /III.31./ 

önkormányzati rendelete 12. §-a szolgál. 



 

 A Testület a döntését az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(Ákr.) 80. § (1) bekezdése és 81. § (2) bekezdése a) pontja alapján – ellenérdekű ügyfél 

hiányában – egyszerűsített döntéssel hozta meg. 

 

 

63/2019. (VIII. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 
Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Molnár Márk, 3327 Novaj, Jókai Mór 

utca 16. szám alatti óvodás részére, aki a Novaji Napközi Otthonos Óvoda 2019/2020 

nevelési évbe beírt óvodása, az óvodába járás költségeihez való hozzájáruláshoz, 

eszközbeszerzésre 4.000,- Ft, azaz négyezer forint települési támogatást biztosít. 

A támogatást Molnár Márk törvényes képviselője személyazonosságának igazolása után 

Novaj Községi Önkormányzat kifizetőhelyén Novaj, II. Rákóczi Ferenc utca 3. szám alatt 

/Községháza/ 

 

2019. szeptember 10-én 8.00 órától 16 óráig veheti át. 

 

A Testület döntésének jogalapjául Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

a pénzbeli és természetbeni települési támogatásáról rendelkező 4/2017. /III.31./ 

önkormányzati rendelete 12. §-a szolgál. 

 

 A Testület a döntését az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(Ákr.) 80. § (1) bekezdése és 81. § (2) bekezdése a) pontja alapján – ellenérdekű ügyfél 

hiányában – egyszerűsített döntéssel hozta meg. 

 

 

 

64/2019. (VIII. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 
Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Murvai Liliána, 3327 Novaj, István út 

63. szám alatti óvodás részére, aki a Novaji Napközi Otthonos Óvoda 2019/2020 nevelési 

évbe beírt óvodása, az óvodába járás költségeihez való hozzájáruláshoz, 

eszközbeszerzésre 4.000,- Ft, azaz négyezer forint települési támogatást biztosít. 

A támogatást Murvai Liliána törvényes képviselője személyazonosságának igazolása után 

Novaj Községi Önkormányzat kifizetőhelyén Novaj, II. Rákóczi Ferenc utca 3. szám alatt 

/Községháza/ 

 

2019. szeptember 10-én 8.00 órától 16 óráig veheti át. 

 

A Testület döntésének jogalapjául Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

a pénzbeli és természetbeni települési támogatásáról rendelkező 4/2017. /III.31./ 

önkormányzati rendelete 12. §-a szolgál. 

 

 A Testület a döntését az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(Ákr.) 80. § (1) bekezdése és 81. § (2) bekezdése a) pontja alapján – ellenérdekű ügyfél 

hiányában – egyszerűsített döntéssel hozta meg. 

 

 

 



65/2019. (VIII. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 
Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nagy Flóra, 3327 Novaj, Mátyás út 102. 

szám alatti óvodás részére, aki a Novaji Napközi Otthonos Óvoda 2019/2020 nevelési évbe 

beírt óvodása, az óvodába járás költségeihez való hozzájáruláshoz, eszközbeszerzésre 

4.000,- Ft, azaz négyezer forint települési támogatást biztosít. 

A támogatást Nagy Flóra törvényes képviselője személyazonosságának igazolása után 

Novaj Községi Önkormányzat kifizetőhelyén Novaj, II. Rákóczi Ferenc utca 3. szám alatt 

/Községháza/ 

 

2019. szeptember 10-én 8.00 órától 16 óráig veheti át. 

 

A Testület döntésének jogalapjául Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

a pénzbeli és természetbeni települési támogatásáról rendelkező 4/2017. /III.31./ 

önkormányzati rendelete 12. §-a szolgál. 

 

 A Testület a döntését az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(Ákr.) 80. § (1) bekezdése és 81. § (2) bekezdése a) pontja alapján – ellenérdekű ügyfél 

hiányában – egyszerűsített döntéssel hozta meg. 

 

 

 

66/2019. (VIII. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 
Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Puporka Ábel Dávid, 3327 Novaj, 

Kovács Mátyás út 27. szám alatti óvodás részére, aki a Novaji Napközi Otthonos Óvoda 

2019/2020 nevelési évbe beírt óvodása, az óvodába járás költségeihez való 

hozzájáruláshoz, eszközbeszerzésre 4.000,- Ft, azaz négyezer forint települési támogatást 

biztosít. 

A támogatást Puporka Ábel Dávid törvényes képviselője személyazonosságának igazolása 

után 

Novaj Községi Önkormányzat kifizetőhelyén Novaj, II. Rákóczi Ferenc utca 3. szám alatt 

/Községháza/ 

 

2019. szeptember 10-én 8.00 órától 16 óráig veheti át. 

 

A Testület döntésének jogalapjául Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

a pénzbeli és természetbeni települési támogatásáról rendelkező 4/2017. /III.31./ 

önkormányzati rendelete 12. §-a szolgál. 

 

 A Testület a döntését az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(Ákr.) 80. § (1) bekezdése és 81. § (2) bekezdése a) pontja alapján – ellenérdekű ügyfél 

hiányában – egyszerűsített döntéssel hozta meg. 

 

 

 

67/2019. (VIII. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 
Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Puporka Ádám Dominik, 3327 Novaj, 

Kovács Mátyás út 27. szám alatti óvodás részére, aki a Novaji Napközi Otthonos Óvoda 



2019/2020 nevelési évbe beírt óvodása, az óvodába járás költségeihez való 

hozzájáruláshoz, eszközbeszerzésre 4.000,- Ft, azaz négyezer forint települési támogatást 

biztosít. 

A támogatást Puporka Ádám Dominik törvényes képviselője személyazonosságának 

igazolása után 

Novaj Községi Önkormányzat kifizetőhelyén Novaj, II. Rákóczi Ferenc utca 3. szám alatt 

/Községháza/ 

 

2019. szeptember 10-én 8.00 órától 16 óráig veheti át. 

 

A Testület döntésének jogalapjául Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

a pénzbeli és természetbeni települési támogatásáról rendelkező 4/2017. /III.31./ 

önkormányzati rendelete 12. §-a szolgál. 

 

 A Testület a döntését az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(Ákr.) 80. § (1) bekezdése és 81. § (2) bekezdése a) pontja alapján – ellenérdekű ügyfél 

hiányában – egyszerűsített döntéssel hozta meg. 

 

 

 

68/2019. (VIII. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 
Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Suha Mirella, 3327 Novaj, Tardi út 12. 

szám alatti óvodás részére, aki a Novaji Napközi Otthonos Óvoda 2019/2020 nevelési évbe 

beírt óvodása, az óvodába járás költségeihez való hozzájáruláshoz, eszközbeszerzésre 

4.000,- Ft, azaz négyezer forint települési támogatást biztosít. 

A támogatást Suha Mirella törvényes képviselője személyazonosságának igazolása után 

Novaj Községi Önkormányzat kifizetőhelyén Novaj, II. Rákóczi Ferenc utca 3. szám alatt 

/Községháza/ 

 

2019. szeptember 10-én 8.00 órától 16 óráig veheti át. 

 

A Testület döntésének jogalapjául Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

a pénzbeli és természetbeni települési támogatásáról rendelkező 4/2017. /III.31./ 

önkormányzati rendelete 12. §-a szolgál. 

 

 A Testület a döntését az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(Ákr.) 80. § (1) bekezdése és 81. § (2) bekezdése a) pontja alapján – ellenérdekű ügyfél 

hiányában – egyszerűsített döntéssel hozta meg. 

 

 

 

69/2019. (VIII. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 
Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szabó Mátyás, 3327 Novaj, Petőfi 

Sándor utca 60. szám alatti óvodás részére, aki a Novaji Napközi Otthonos Óvoda 

2019/2020 nevelési évbe beírt óvodása, az óvodába járás költségeihez való 

hozzájáruláshoz, eszközbeszerzésre 4.000,- Ft, azaz négyezer forint települési támogatást 

biztosít. 

A támogatást Szabó Mátyás törvényes képviselője személyazonosságának igazolása után 



Novaj Községi Önkormányzat kifizetőhelyén Novaj, II. Rákóczi Ferenc utca 3. szám alatt 

/Községháza/ 

 

2019. szeptember 10-én 8.00 órától 16 óráig veheti át. 

 

A Testület döntésének jogalapjául Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

a pénzbeli és természetbeni települési támogatásáról rendelkező 4/2017. /III.31./ 

önkormányzati rendelete 12. §-a szolgál. 

 

 A Testület a döntését az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(Ákr.) 80. § (1) bekezdése és 81. § (2) bekezdése a) pontja alapján – ellenérdekű ügyfél 

hiányában – egyszerűsített döntéssel hozta meg. 

 

 

 

70/2019. (VIII. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 
Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Tímár Mónika Anna, 3327 Novaj, 

Tardi út 12. szám alatti óvodás részére, aki a Novaji Napközi Otthonos Óvoda 2019/2020 

nevelési évbe beírt óvodása, az óvodába járás költségeihez való hozzájáruláshoz, 

eszközbeszerzésre 4.000,- Ft, azaz négyezer forint települési támogatást biztosít. 

A támogatást Tímár Mónika Anna törvényes képviselője személyazonosságának igazolása 

után 

Novaj Községi Önkormányzat kifizetőhelyén Novaj, II. Rákóczi Ferenc utca 3. szám alatt 

/Községháza/ 

 

2019. szeptember 10-én 8.00 órától 16 óráig veheti át. 

 

A Testület döntésének jogalapjául Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

a pénzbeli és természetbeni települési támogatásáról rendelkező 4/2017. /III.31./ 

önkormányzati rendelete 12. §-a szolgál. 

 

 A Testület a döntését az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(Ákr.) 80. § (1) bekezdése és 81. § (2) bekezdése a) pontja alapján – ellenérdekű ügyfél 

hiányában – egyszerűsített döntéssel hozta meg. 

 

 

 

71/2019. (VIII. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 
Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Vajvoda Hanna, 3327 Novaj, II. 

Rákóczi Ferenc utca 2. szám alatti óvodás részére, aki a Novaji Napközi Otthonos Óvoda 

2019/2020 nevelési évbe beírt óvodása, az óvodába járás költségeihez való 

hozzájáruláshoz, eszközbeszerzésre 4.000,- Ft, azaz négyezer forint települési támogatást 

biztosít. 

A támogatást Vajvoda Hanna törvényes képviselője személyazonosságának igazolása 

után 

Novaj Községi Önkormányzat kifizetőhelyén Novaj, II. Rákóczi Ferenc utca 3. szám alatt 

/Községháza/ 

 



2019. szeptember 10-én 8.00 órától 16 óráig veheti át. 

 

A Testület döntésének jogalapjául Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

a pénzbeli és természetbeni települési támogatásáról rendelkező 4/2017. /III.31./ 

önkormányzati rendelete 12. §-a szolgál. 

 

 A Testület a döntését az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(Ákr.) 80. § (1) bekezdése és 81. § (2) bekezdése a) pontja alapján – ellenérdekű ügyfél 

hiányában – egyszerűsített döntéssel hozta meg. 

 

 

72/2019. (VIII. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 
Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Vári Alexa Gréta, 3327 Novaj, István 

út 42. szám alatti óvodás részére, aki a Novaji Napközi Otthonos Óvoda 2019/2020 

nevelési évbe beírt óvodása, az óvodába járás költségeihez való hozzájáruláshoz, 

eszközbeszerzésre 4.000,- Ft, azaz négyezer forint települési támogatást biztosít. 

A támogatást Vári Alexa Gréta törvényes képviselője személyazonosságának igazolása 

után 

Novaj Községi Önkormányzat kifizetőhelyén Novaj, II. Rákóczi Ferenc utca 3. szám alatt 

/Községháza/ 

 

2019. szeptember 10-én 8.00 órától 16 óráig veheti át. 

 

A Testület döntésének jogalapjául Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

a pénzbeli és természetbeni települési támogatásáról rendelkező 4/2017. /III.31./ 

önkormányzati rendelete 12. §-a szolgál. 

 

 A Testület a döntését az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(Ákr.) 80. § (1) bekezdése és 81. § (2) bekezdése a) pontja alapján – ellenérdekű ügyfél 

hiányában – egyszerűsített döntéssel hozta meg. 

 

 

73/2019. (VIII. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 
Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Vári Tamás Konrád, 3327 Novaj, 

István út 42. szám alatti óvodás részére, aki a Novaji Napközi Otthonos Óvoda 2019/2020 

nevelési évbe beírt óvodása, az óvodába járás költségeihez való hozzájáruláshoz, 

eszközbeszerzésre 4.000,- Ft, azaz négyezer forint települési támogatást biztosít. 

A támogatást Vári Tamás Konrád törvényes képviselője személyazonosságának igazolása 

után 

Novaj Községi Önkormányzat kifizetőhelyén Novaj, II. Rákóczi Ferenc utca 3. szám alatt 

/Községháza/ 

 

2019. szeptember 10-én 8.00 órától 16 óráig veheti át. 

 

A Testület döntésének jogalapjául Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

a pénzbeli és természetbeni települési támogatásáról rendelkező 4/2017. /III.31./ 

önkormányzati rendelete 12. §-a szolgál. 

 



 A Testület a döntését az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(Ákr.) 80. § (1) bekezdése és 81. § (2) bekezdése a) pontja alapján – ellenérdekű ügyfél 

hiányában – egyszerűsített döntéssel hozta meg. 

 

 

74/2019. (VIII. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 
Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jánosi Larion, 3327 Novaj, István út 

13. szám alatti tanuló részére, aki az Egri Kemény Ferenc Sportiskola Általános Iskola 

Novaji telephelyének a 2019/2020 tanévben beírt tanulója, az iskolába járás költségeihez 

való hozzájáruláshoz, eszközbeszerzésre 6.000,- Ft, azaz hatezer forint települési 

támogatást biztosít. 

A támogatást Jánosi Larion törvényes képviselője személyazonosságának igazolása után 

Novaj Községi Önkormányzat kifizetőhelyén Novaj, II. Rákóczi Ferenc utca 3. szám alatt 

/Községháza/ 

 

2019. szeptember 10-én 8.00 órától 16 óráig veheti át. 

 

A Testület döntésének jogalapjául Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

a pénzbeli és természetbeni települési támogatásáról rendelkező 4/2017. /III.31./ 

önkormányzati rendelete 12. §-a szolgál. 

 

 A Testület a döntését az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(Ákr.) 80. § (1) bekezdése és 81. § (2) bekezdése a) pontja alapján – ellenérdekű ügyfél 

hiányában – egyszerűsített döntéssel hozta meg. 

  

 

 

75/2019. (VIII. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 
Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Vass Bence Bálint, 3327 Novaj, Imre 

utca 6. szám alatti tanuló részére, aki az Egri Kemény Ferenc Sportiskola Általános Iskola 

Novaji telephelyének a 2019/2020 tanévben beírt tanulója, az iskolába járás költségeihez 

való hozzájáruláshoz, eszközbeszerzésre 6.000,- Ft, azaz hatezer forint települési 

támogatást biztosít. 

A támogatást Vass Bence Bálint törvényes képviselője személyazonosságának igazolása 

után 

Novaj Községi Önkormányzat kifizetőhelyén Novaj, II. Rákóczi Ferenc utca 3. szám alatt 

/Községháza/ 

 

2019. szeptember 10-én 8.00 órától 16 óráig veheti át. 

 

A Testület döntésének jogalapjául Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

a pénzbeli és természetbeni települési támogatásáról rendelkező 4/2017. /III.31./ 

önkormányzati rendelete 12. §-a szolgál. 

 

 A Testület a döntését az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(Ákr.) 80. § (1) bekezdése és 81. § (2) bekezdése a) pontja alapján – ellenérdekű ügyfél 

hiányában – egyszerűsített döntéssel hozta meg. 

 



 

76/2019. (VIII. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 
Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Papp Ádám, 3327 Novaj, Széchenyi 

István utca 15. szám alatti tanuló részére, aki az Egri Kemény Ferenc Sportiskola 

Általános Iskola Novaji telephelyének a 2019/2020 tanévben beírt tanulója, az iskolába 

járás költségeihez való hozzájáruláshoz, eszközbeszerzésre 6.000,- Ft, azaz hatezer forint 

települési támogatást biztosít. 

A támogatást Papp Ádám törvényes képviselője személyazonosságának igazolása után 

Novaj Községi Önkormányzat kifizetőhelyén Novaj, II. Rákóczi Ferenc utca 3. szám alatt 

/Községháza/ 

 

2019. szeptember 10-én 8.00 órától 16 óráig veheti át. 

 

A Testület döntésének jogalapjául Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

a pénzbeli és természetbeni települési támogatásáról rendelkező 4/2017. /III.31./ 

önkormányzati rendelete 12. §-a szolgál. 

 

 A Testület a döntését az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(Ákr.) 80. § (1) bekezdése és 81. § (2) bekezdése a) pontja alapján – ellenérdekű ügyfél 

hiányában – egyszerűsített döntéssel hozta meg. 

 

 

 

77/2019. (VIII. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 
Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Horváth István, 3327 Novaj, 

Mezőkövesdi út 7. szám alatti tanuló részére, aki az Egri Kemény Ferenc Sportiskola 

Általános Iskola Novaji telephelyének a 2019/2020 tanévben beírt tanulója, az iskolába 

járás költségeihez való hozzájáruláshoz, eszközbeszerzésre 6.000,- Ft, azaz hatezer forint 

települési támogatást biztosít. 

A támogatást Horváth István törvényes képviselője személyazonosságának igazolása után 

Novaj Községi Önkormányzat kifizetőhelyén Novaj, II. Rákóczi Ferenc utca 3. szám alatt 

/Községháza/ 

 

2019. szeptember 10-én 8.00 órától 16 óráig veheti át. 

 

A Testület döntésének jogalapjául Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

a pénzbeli és természetbeni települési támogatásáról rendelkező 4/2017. /III.31./ 

önkormányzati rendelete 12. §-a szolgál. 

 

 A Testület a döntését az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(Ákr.) 80. § (1) bekezdése és 81. § (2) bekezdése a) pontja alapján – ellenérdekű ügyfél 

hiányában – egyszerűsített döntéssel hozta meg. 

 

 

 

78/2019. (VIII. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 



Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Tóth Csenge Szilvia, 3327 Novaj, 

Mátyás út 34. szám alatti tanuló részére, aki az Egri Kemény Ferenc Sportiskola Általános 

Iskola Novaji telephelyének a 2019/2020 tanévben beírt tanulója, az iskolába járás 

költségeihez való hozzájáruláshoz, eszközbeszerzésre 6.000,- Ft, azaz hatezer forint 

települési támogatást biztosít. 

A támogatást Tóth Csenge Szilvia törvényes képviselője személyazonosságának igazolása 

után 

Novaj Községi Önkormányzat kifizetőhelyén Novaj, II. Rákóczi Ferenc utca 3. szám alatt 

/Községháza/ 

 

2019. szeptember 10-én 8.00 órától 16 óráig veheti át. 

 

A Testület döntésének jogalapjául Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

a pénzbeli és természetbeni települési támogatásáról rendelkező 4/2017. /III.31./ 

önkormányzati rendelete 12. §-a szolgál. 

 

 A Testület a döntését az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(Ákr.) 80. § (1) bekezdése és 81. § (2) bekezdése a) pontja alapján – ellenérdekű ügyfél 

hiányában – egyszerűsített döntéssel hozta meg. 

 

 

79/2019. (VIII. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 
Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Molnár Nikolett, 3327 Novaj, Jókai 

Mór utca 16. szám alatti tanuló részére, aki az Egri Kemény Ferenc Sportiskola Általános 

Iskola Novaji telephelyének a 2019/2020 tanévben beírt tanulója, az iskolába járás 

költségeihez való hozzájáruláshoz, eszközbeszerzésre 6.000,- Ft, azaz hatezer forint 

települési támogatást biztosít. 

A támogatást Molnár Nikolett törvényes képviselője személyazonosságának igazolása 

után 

Novaj Községi Önkormányzat kifizetőhelyén Novaj, II. Rákóczi Ferenc utca 3. szám alatt 

/Községháza/ 

 

2019. szeptember 10-én 8.00 órától 16 óráig veheti át. 

 

A Testület döntésének jogalapjául Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

a pénzbeli és természetbeni települési támogatásáról rendelkező 4/2017. /III.31./ 

önkormányzati rendelete 12. §-a szolgál. 

 

 A Testület a döntését az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(Ákr.) 80. § (1) bekezdése és 81. § (2) bekezdése a) pontja alapján – ellenérdekű ügyfél 

hiányában – egyszerűsített döntéssel hozta meg. 

 

 

80/2019. (VIII. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 
Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Tóth Kristóf, 3327 Novaj, Mátyás út 

34. szám alatti tanuló részére, aki az Egri Kemény Ferenc Sportiskola Általános Iskola 

Novaji telephelyének a 2019/2020 tanévben beírt tanulója, az iskolába járás költségeihez 



való hozzájáruláshoz, eszközbeszerzésre 6.000,- Ft, azaz hatezer forint települési 

támogatást biztosít. 

A támogatást Tóth Kristóf törvényes képviselője személyazonosságának igazolása után 

Novaj Községi Önkormányzat kifizetőhelyén Novaj, II. Rákóczi Ferenc utca 3. szám alatt 

/Községháza/ 

 

2019. szeptember 10-én 8.00 órától 16 óráig veheti át. 

 

A Testület döntésének jogalapjául Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

a pénzbeli és természetbeni települési támogatásáról rendelkező 4/2017. /III.31./ 

önkormányzati rendelete 12. §-a szolgál. 

 

 A Testület a döntését az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(Ákr.) 80. § (1) bekezdése és 81. § (2) bekezdése a) pontja alapján – ellenérdekű ügyfél 

hiányában – egyszerűsített döntéssel hozta meg. 

 

 

 

81/2019. (VIII. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 
Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Dávid-Somos Márk, 3300 Eger, Dr. 

Bakó Ferenc út 3/A.2 /12. szám alatti tanuló részére, aki az Egri Kemény Ferenc 

Sportiskola Általános Iskola Novaji telephelyének a 2019/2020 tanévben beírt tanulója, az 

iskolába járás költségeihez való hozzájáruláshoz, eszközbeszerzésre 6.000,- Ft, azaz 

hatezer forint települési támogatást biztosít. 

A támogatást Dávid-Somos Márk törvényes képviselője személyazonosságának igazolása 

után 

Novaj Községi Önkormányzat kifizetőhelyén Novaj, II. Rákóczi Ferenc utca 3. szám alatt 

/Községháza/ 

 

2019. szeptember 10-én 8.00 órától 16 óráig veheti át. 

 

A Testület döntésének jogalapjául Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

a pénzbeli és természetbeni települési támogatásáról rendelkező 4/2017. /III.31./ 

önkormányzati rendelete 12. §-a szolgál. 

 

 A Testület a döntését az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(Ákr.) 80. § (1) bekezdése és 81. § (2) bekezdése a) pontja alapján – ellenérdekű ügyfél 

hiányában – egyszerűsített döntéssel hozta meg. 

 

 

82/2019. (VIII. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bartók Kende, 3327 Novaj, Mátyás út 

19. szám alatti tanuló részére, aki az általános iskola alsó tagozatos (4. osztály) 

tanulmányait Novaj községben fejezte be és felső tagozat hiánya miatt más településen 

működő iskolában tanul 2019/2020 tanévben. 

Az iskolába járás költségeihez való hozzájáruláshoz, eszközbeszerzésre 6.000,- Ft, azaz 

hatezer forint települési támogatást biztosít. 



A támogatást Bartók Kende törvényes képviselője személyazonosságának igazolása után 

Novaj Községi Önkormányzat kifizetőhelyén Novaj, II. Rákóczi Ferenc utca 3. szám alatt 

/Községháza/ 

 

2019. szeptember 10-én 8.00 órától 16 óráig veheti át. 

 

A Testület döntésének jogalapjául Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

a pénzbeli és természetbeni települési támogatásáról rendelkező 4/2017. /III.31./ 

önkormányzati rendelete 12. §-a szolgál. 

 

 A Testület a döntését az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(Ákr.) 80. § (1) bekezdése és 81. § (2) bekezdése a) pontja alapján – ellenérdekű ügyfél 

hiányában – egyszerűsített döntéssel hozta meg. 

 

 

 

83/2019. (VIII. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Harcsa Benedek, 3327 Novaj, István út 

19. szám alatti tanuló részére, aki az általános iskola alsó tagozatos (4. osztály) 

tanulmányait Novaj községben fejezte be és felső tagozat hiánya miatt más településen 

működő iskolában tanul 2019/2020 tanévben. 

Az iskolába járás költségeihez való hozzájáruláshoz, eszközbeszerzésre 6.000,- Ft, azaz 

hatezer forint települési támogatást biztosít. 

A támogatást Harcsa Benedek törvényes képviselője személyazonosságának igazolása 

után Novaj Községi Önkormányzat kifizetőhelyén Novaj, II. Rákóczi Ferenc utca 3. szám 

alatt /Községháza/ 

 

2019. szeptember 10-én 8.00 órától 16 óráig veheti át. 

 

A Testület döntésének jogalapjául Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

a pénzbeli és természetbeni települési támogatásáról rendelkező 4/2017. /III.31./ 

önkormányzati rendelete 12. §-a szolgál. 

 

 A Testület a döntését az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(Ákr.) 80. § (1) bekezdése és 81. § (2) bekezdése a) pontja alapján – ellenérdekű ügyfél 

hiányában – egyszerűsített döntéssel hozta meg. 

 

 

84/2019. (VIII. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Kerekes Bálint, 3327 Novaj, Kodály 

Zoltán utca 10.  szám alatti tanuló részére, aki az általános iskola alsó tagozatos (4. osztály) 

tanulmányait Novaj községben fejezte be és felső tagozat hiánya miatt más településen 

működő iskolában tanul 2019/2020 tanévben. 

Az iskolába járás költségeihez való hozzájáruláshoz, eszközbeszerzésre 6.000,- Ft, azaz 

hatezer forint települési támogatást biztosít. 

A támogatást Kerekes Bálint törvényes képviselője személyazonosságának igazolása után 

Novaj Községi Önkormányzat kifizetőhelyén Novaj, II. Rákóczi Ferenc utca 3. szám alatt 

/Községháza/ 



 

2019. szeptember 10-én 8.00 órától 16 óráig veheti át. 

 

A Testület döntésének jogalapjául Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

a pénzbeli és természetbeni települési támogatásáról rendelkező 4/2017. /III.31./ 

önkormányzati rendelete 12. §-a szolgál. 

 

 A Testület a döntését az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(Ákr.) 80. § (1) bekezdése és 81. § (2) bekezdése a) pontja alapján – ellenérdekű ügyfél 

hiányában – egyszerűsített döntéssel hozta meg. 

 

 

 

85/2019. (VIII. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Király Máté, 3327 Novaj, Jókai Mór 

utca 5. szám alatti tanuló részére, aki az általános iskola alsó tagozatos (4. osztály) 

tanulmányait Novaj községben fejezte be és felső tagozat hiánya miatt más településen 

működő iskolában tanul 2019/2020 tanévben. 

Az iskolába járás költségeihez való hozzájáruláshoz, eszközbeszerzésre 6.000,- Ft, azaz 

hatezer forint települési támogatást biztosít. 

A támogatást Király Máté törvényes képviselője személyazonosságának igazolása után 

Novaj Községi Önkormányzat kifizetőhelyén Novaj, II. Rákóczi Ferenc utca 3. szám alatt 

/Községháza/ 

 

2019. szeptember 10-én 8.00 órától 16 óráig veheti át. 

 

A Testület döntésének jogalapjául Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

a pénzbeli és természetbeni települési támogatásáról rendelkező 4/2017. /III.31./ 

önkormányzati rendelete 12. §-a szolgál. 

 

 A Testület a döntését az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(Ákr.) 80. § (1) bekezdése és 81. § (2) bekezdése a) pontja alapján – ellenérdekű ügyfél 

hiányában – egyszerűsített döntéssel hozta meg. 

 

 

86/2019. (VIII. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Molnár Cintia, 3327 Novaj, Jókai Mór 

utca 16. szám alatti tanuló részére, aki az általános iskola alsó tagozatos (4. osztály) 

tanulmányait Novaj községben fejezte be és felső tagozat hiánya miatt más településen 

működő iskolában tanul 2019/2020 tanévben. 

Az iskolába járás költségeihez való hozzájáruláshoz, eszközbeszerzésre 6.000,- Ft, azaz 

hatezer forint települési támogatást biztosít. 

A támogatást Molnár Cintia törvényes képviselője személyazonosságának igazolása után 

Novaj Községi Önkormányzat kifizetőhelyén Novaj, II. Rákóczi Ferenc utca 3. szám alatt 

/Községháza/ 

 

2019. szeptember 10-én 8.00 órától 16 óráig veheti át. 

 



A Testület döntésének jogalapjául Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

a pénzbeli és természetbeni települési támogatásáról rendelkező 4/2017. /III.31./ 

önkormányzati rendelete 12. §-a szolgál. 

 

 A Testület a döntését az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(Ákr.) 80. § (1) bekezdése és 81. § (2) bekezdése a) pontja alapján – ellenérdekű ügyfél 

hiányában – egyszerűsített döntéssel hozta meg. 

 

 

 

87/2019. (VIII. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Briz Csongor, 3327 Novaj, Széchenyi 

István utca 4/A.  szám alatti tanuló részére, aki az általános iskola alsó tagozatos (4. 

osztály) tanulmányait Novaj községben fejezte be és felső tagozat hiánya miatt más 

településen működő iskolában tanul 2019/2020 tanévben. 

Az iskolába járás költségeihez való hozzájáruláshoz, eszközbeszerzésre 6.000,- Ft, azaz 

hatezer forint települési támogatást biztosít. 

A támogatást Briz Csongor törvényes képviselője személyazonosságának igazolása után 

Novaj Községi Önkormányzat kifizetőhelyén Novaj, II. Rákóczi Ferenc utca 3. szám alatt 

/Községháza/ 

 

2019. szeptember 10-én 8.00 órától 16 óráig veheti át. 

 

A Testület döntésének jogalapjául Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

a pénzbeli és természetbeni települési támogatásáról rendelkező 4/2017. /III.31./ 

önkormányzati rendelete 12. §-a szolgál. 

 

 A Testület a döntését az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(Ákr.) 80. § (1) bekezdése és 81. § (2) bekezdése a) pontja alapján – ellenérdekű ügyfél 

hiányában – egyszerűsített döntéssel hozta meg. 

 

 

88/2019. (VIII. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jánosi Luca, 3327 Novaj, Akácfa út 1. 

szám alatti tanuló részére, aki az általános iskola alsó tagozatos (4. osztály) tanulmányait 

Novaj községben fejezte be és felső tagozat hiánya miatt más településen működő 

iskolában tanul 2019/2020 tanévben. 

Az iskolába járás költségeihez való hozzájáruláshoz, eszközbeszerzésre 6.000,- Ft, azaz 

hatezer forint települési támogatást biztosít. 

A támogatást Jánosi Luca törvényes képviselője személyazonosságának igazolása után 

Novaj Községi Önkormányzat kifizetőhelyén Novaj, II. Rákóczi Ferenc utca 3. szám alatt 

/Községháza/ 

 

2019. szeptember 10-én 8.00 órától 16 óráig veheti át. 

 

A Testület döntésének jogalapjául Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

a pénzbeli és természetbeni települési támogatásáról rendelkező 4/2017. /III.31./ 

önkormányzati rendelete 12. §-a szolgál. 



 

 A Testület a döntését az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(Ákr.) 80. § (1) bekezdése és 81. § (2) bekezdése a) pontja alapján – ellenérdekű ügyfél 

hiányában – egyszerűsített döntéssel hozta meg. 

 

 

89/2019. (VIII. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Lehnert Péter, 3327 Novaj, II. Rákóczi 

Ferenc utca 6. szám alatti tanuló részére, aki az általános iskola alsó tagozatos (4. osztály) 

tanulmányait Novaj községben fejezte be és felső tagozat hiánya miatt más településen 

működő iskolában tanul 2019/2020 tanévben. 

Az iskolába járás költségeihez való hozzájáruláshoz, eszközbeszerzésre 6.000,- Ft, azaz 

hatezer forint települési támogatást biztosít. 

A támogatást Lehnert Péter törvényes képviselője személyazonosságának igazolása után 

Novaj Községi Önkormányzat kifizetőhelyén Novaj, II. Rákóczi Ferenc utca 3. szám alatt 

/Községháza/ 

 

2019. szeptember 10-én 8.00 órától 16 óráig veheti át. 

 

A Testület döntésének jogalapjául Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

a pénzbeli és természetbeni települési támogatásáról rendelkező 4/2017. /III.31./ 

önkormányzati rendelete 12. §-a szolgál. 

 

 A Testület a döntését az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(Ákr.) 80. § (1) bekezdése és 81. § (2) bekezdése a) pontja alapján – ellenérdekű ügyfél 

hiányában – egyszerűsített döntéssel hozta meg. 

 

 

90/2019. (VIII. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Milák Lara, 3327 Novaj, Akácfa út 

10/C. szám alatti tanuló részére, aki az általános iskola alsó tagozatos (4. osztály) 

tanulmányait Novaj községben fejezte be és felső tagozat hiánya miatt más településen 

működő iskolában tanul 2019/2020 tanévben. 

Az iskolába járás költségeihez való hozzájáruláshoz, eszközbeszerzésre 6.000,- Ft, azaz 

hatezer forint települési támogatást biztosít. 

A támogatást Milák Lara törvényes képviselője személyazonosságának igazolása után 

Novaj Községi Önkormányzat kifizetőhelyén Novaj, II. Rákóczi Ferenc utca 3. szám alatt 

/Községháza/ 

 

2019. szeptember 10-én 8.00 órától 16 óráig veheti át. 

 

A Testület döntésének jogalapjául Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

a pénzbeli és természetbeni települési támogatásáról rendelkező 4/2017. /III.31./ 

önkormányzati rendelete 12. §-a szolgál. 

 

 A Testület a döntését az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(Ákr.) 80. § (1) bekezdése és 81. § (2) bekezdése a) pontja alapján – ellenérdekű ügyfél 

hiányában – egyszerűsített döntéssel hozta meg. 



91/2019. (VIII. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nagy Máté, 3327 Novaj, István út 87. 

szám alatti tanuló részére, aki az általános iskola alsó tagozatos (4. osztály) tanulmányait 

Novaj községben fejezte be és felső tagozat hiánya miatt más településen működő 

iskolában tanul 2019/2020 tanévben. 

Az iskolába járás költségeihez való hozzájáruláshoz, eszközbeszerzésre 6.000,- Ft, azaz 

hatezer forint települési támogatást biztosít. 

A támogatást Nagy Máté törvényes képviselője személyazonosságának igazolása után 

Novaj Községi Önkormányzat kifizetőhelyén Novaj, II. Rákóczi Ferenc utca 3. szám alatt 

/Községháza/ 

 

2019. szeptember 10-én 8.00 órától 16 óráig veheti át. 

 

A Testület döntésének jogalapjául Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

a pénzbeli és természetbeni települési támogatásáról rendelkező 4/2017. /III.31./ 

önkormányzati rendelete 12. §-a szolgál. 

 

 A Testület a döntését az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(Ákr.) 80. § (1) bekezdése és 81. § (2) bekezdése a) pontja alapján – ellenérdekű ügyfél 

hiányában – egyszerűsített döntéssel hozta meg. 

 

 

 

92/2019. (VIII. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Benke Marcell, 3327 Novaj, Hősök tere 

3. szám alatti tanuló részére, aki az általános iskola alsó tagozatos (4. osztály) 

tanulmányait Novaj községben fejezte be és felső tagozat hiánya miatt más településen 

működő iskolában tanul 2019/2020 tanévben. 

Az iskolába járás költségeihez való hozzájáruláshoz, eszközbeszerzésre 6.000,- Ft, azaz 

hatezer forint települési támogatást biztosít. 

A támogatást Benke Marcell törvényes képviselője személyazonosságának igazolása után 

Novaj Községi Önkormányzat kifizetőhelyén Novaj, II. Rákóczi Ferenc utca 3. szám alatt 

/Községháza/ 

 

2019. szeptember 10-én 8.00 órától 16 óráig veheti át. 

 

A Testület döntésének jogalapjául Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

a pénzbeli és természetbeni települési támogatásáról rendelkező 4/2017. /III.31./ 

önkormányzati rendelete 12. §-a szolgál. 

 

 A Testület a döntését az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(Ákr.) 80. § (1) bekezdése és 81. § (2) bekezdése a) pontja alapján – ellenérdekű ügyfél 

hiányában – egyszerűsített döntéssel hozta meg. 

 

 

 

93/2019. (VIII. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 



Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Darvai Zsuzsanna, 3327 Novaj, Imre 

utca 38. szám alatti tanuló részére, aki az általános iskola alsó tagozatos (4. osztály) 

tanulmányait Novaj községben fejezte be és felső tagozat hiánya miatt más településen 

működő iskolában tanul 2019/2020 tanévben. 

Az iskolába járás költségeihez való hozzájáruláshoz, eszközbeszerzésre 6.000,- Ft, azaz 

hatezer forint települési támogatást biztosít. 

A támogatást Darvai Zsuzsanna törvényes képviselője személyazonosságának igazolása 

után Novaj Községi Önkormányzat kifizetőhelyén Novaj, II. Rákóczi Ferenc utca 3. szám 

alatt /Községháza/ 

 

2019. szeptember 10-én 8.00 órától 16 óráig veheti át. 

 

A Testület döntésének jogalapjául Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

a pénzbeli és természetbeni települési támogatásáról rendelkező 4/2017. /III.31./ 

önkormányzati rendelete 12. §-a szolgál. 

 

 A Testület a döntését az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(Ákr.) 80. § (1) bekezdése és 81. § (2) bekezdése a) pontja alapján – ellenérdekű ügyfél 

hiányában – egyszerűsített döntéssel hozta meg. 

 

 

942019. (VIII. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Demkó Zsófia, 3327 Novaj, Mátyás út 

75. szám alatti tanuló részére, aki az általános iskola alsó tagozatos (4. osztály) 

tanulmányait Novaj községben fejezte be és felső tagozat hiánya miatt más településen 

működő iskolában tanul 2019/2020 tanévben. 

Az iskolába járás költségeihez való hozzájáruláshoz, eszközbeszerzésre 6.000,- Ft, azaz 

hatezer forint települési támogatást biztosít. 

A támogatást Demkó Zsófia törvényes képviselője személyazonosságának igazolása után 

Novaj Községi Önkormányzat kifizetőhelyén Novaj, II. Rákóczi Ferenc utca 3. szám alatt 

/Községháza/ 

 

2019. szeptember 10-én 8.00 órától 16 óráig veheti át. 

 

A Testület döntésének jogalapjául Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

a pénzbeli és természetbeni települési támogatásáról rendelkező 4/2017. /III.31./ 

önkormányzati rendelete 12. §-a szolgál. 

 

 A Testület a döntését az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(Ákr.) 80. § (1) bekezdése és 81. § (2) bekezdése a) pontja alapján – ellenérdekű ügyfél 

hiányában – egyszerűsített döntéssel hozta meg. 

 

 

 

95/2019. (VIII. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gyetvai Noémi, 3327 Novaj, Bem 

József utca 14. szám alatti tanuló részére, aki az általános iskola alsó tagozatos (4. osztály) 



tanulmányait Novaj községben fejezte be és felső tagozat hiánya miatt más településen 

működő iskolában tanul 2019/2020 tanévben. 

Az iskolába járás költségeihez való hozzájáruláshoz, eszközbeszerzésre 6.000,- Ft, azaz 

hatezer forint települési támogatást biztosít. 

A támogatást Gyetvai Noémi törvényes képviselője személyazonosságának igazolása után 

Novaj Községi Önkormányzat kifizetőhelyén Novaj, II. Rákóczi Ferenc utca 3. szám alatt 

/Községháza/ 

 

2019. szeptember 10-én 8.00 órától 16 óráig veheti át. 

 

A Testület döntésének jogalapjául Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

a pénzbeli és természetbeni települési támogatásáról rendelkező 4/2017. /III.31./ 

önkormányzati rendelete 12. §-a szolgál. 

 

 A Testület a döntését az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(Ákr.) 80. § (1) bekezdése és 81. § (2) bekezdése a) pontja alapján – ellenérdekű ügyfél 

hiányában – egyszerűsített döntéssel hozta meg. 

 

 

96/2019. (VIII. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Király Lajos Gergő, 3327 Novaj, Jókai 

Mór utca 5. szám alatti tanuló részére, aki az általános iskola alsó tagozatos (4. osztály) 

tanulmányait Novaj községben fejezte be és felső tagozat hiánya miatt más településen 

működő iskolában tanul 2019/2020 tanévben. 

Az iskolába járás költségeihez való hozzájáruláshoz, eszközbeszerzésre 6.000,- Ft, azaz 

hatezer forint települési támogatást biztosít. 

A támogatást Király Lajos Gergó törvényes képviselője személyazonosságának igazolása 

után Novaj Községi Önkormányzat kifizetőhelyén Novaj, II. Rákóczi Ferenc utca 3. szám 

alatt /Községháza/ 

 

2019. szeptember 10-én 8.00 órától 16 óráig veheti át. 

 

A Testület döntésének jogalapjául Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

a pénzbeli és természetbeni települési támogatásáról rendelkező 4/2017. /III.31./ 

önkormányzati rendelete 12. §-a szolgál. 

 

 A Testület a döntését az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(Ákr.) 80. § (1) bekezdése és 81. § (2) bekezdése a) pontja alapján – ellenérdekű ügyfél 

hiányában – egyszerűsített döntéssel hozta meg. 

 

 

 

97/2019. (VIII. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Vári Vanessza Patrícia, 3327 Novaj, 

Mátyás út 19. szám alatti tanuló részére, aki az általános iskola alsó tagozatos (4. osztály) 

tanulmányait Novaj községben fejezte be és felső tagozat hiánya miatt más településen 

működő iskolában tanul 2019/2020 tanévben. 



Az iskolába járás költségeihez való hozzájáruláshoz, eszközbeszerzésre 6.000,- Ft, azaz 

hatezer forint települési támogatást biztosít. 

A támogatást Vári Vanessza Patrícia törvényes képviselője személyazonosságának 

igazolása után Novaj Községi Önkormányzat kifizetőhelyén Novaj, II. Rákóczi Ferenc 

utca 3. szám alatt /Községháza/ 

 

2019. szeptember 10-én 8.00 órától 16 óráig veheti át. 

 

A Testület döntésének jogalapjául Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

a pénzbeli és természetbeni települési támogatásáról rendelkező 4/2017. /III.31./ 

önkormányzati rendelete 12. §-a szolgál. 

 

 A Testület a döntését az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(Ákr.) 80. § (1) bekezdése és 81. § (2) bekezdése a) pontja alapján – ellenérdekű ügyfél 

hiányában – egyszerűsített döntéssel hozta meg. 

 

 

98/2019. (VIII. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Varga Liliána Ágnes, 3327 Novaj, 

Mátyás út 57. szám alatti tanuló részére, aki az általános iskola alsó tagozatos (4. osztály) 

tanulmányait Novaj községben fejezte be és felső tagozat hiánya miatt más településen 

működő iskolában tanul 2019/2020 tanévben. 

Az iskolába járás költségeihez való hozzájáruláshoz, eszközbeszerzésre 6.000,- Ft, azaz 

hatezer forint települési támogatást biztosít. 

A támogatást Varga Liliána Ágnes törvényes képviselője személyazonosságának igazolása 

után Novaj Községi Önkormányzat kifizetőhelyén Novaj, II. Rákóczi Ferenc utca 3. szám 

alatt /Községháza/ 

 

2019. szeptember 10-én 8.00 órától 16 óráig veheti át. 

 

A Testület döntésének jogalapjául Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

a pénzbeli és természetbeni települési támogatásáról rendelkező 4/2017. /III.31./ 

önkormányzati rendelete 12. §-a szolgál. 

 

 A Testület a döntését az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(Ákr.) 80. § (1) bekezdése és 81. § (2) bekezdése a) pontja alapján – ellenérdekű ügyfél 

hiányában – egyszerűsített döntéssel hozta meg. 

 

 

99/2019. (VIII. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Németh Hanna, 3327 Novaj, Kossuth 

Lajos utca 25. szám alatti tanuló részére, aki az általános iskola alsó tagozatos (4. osztály) 

tanulmányait Novaj községben fejezte be és felső tagozat hiánya miatt más településen 

működő iskolában tanul 2019/2020 tanévben. 

Az iskolába járás költségeihez való hozzájáruláshoz, eszközbeszerzésre 6.000,- Ft, azaz 

hatezer forint települési támogatást biztosít. 



A támogatást Németh Hanna törvényes képviselője személyazonosságának igazolása után 

Novaj Községi Önkormányzat kifizetőhelyén Novaj, II. Rákóczi Ferenc utca 3. szám alatt 

/Községháza/ 

 

2019. szeptember 10-én 8.00 órától 16 óráig veheti át. 

 

A Testület döntésének jogalapjául Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

a pénzbeli és természetbeni települési támogatásáról rendelkező 4/2017. /III.31./ 

önkormányzati rendelete 12. §-a szolgál. 

 

 A Testület a döntését az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(Ákr.) 80. § (1) bekezdése és 81. § (2) bekezdése a) pontja alapján – ellenérdekű ügyfél 

hiányában – egyszerűsített döntéssel hozta meg. 

 

 

Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester: 

 

5. napirendi pont 

 

Indítvány KEY – TELEKOM INTERNATIONAL Kft. tulajdonosi és közútkezelői 

hozzájárulás kérelme 

Beterjesztő: Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester, Szabó Sándor aljegyző 

Beterjesztés módja: írásban 

 

Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester: 

Ez egy adminisztratív dolog.  

Kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban van-e? Amennyiben nincs, szavazást rendel 

el. Aki egyetért a határozati javaslattal, kézfeltartással jelezze. 

 

Szavazás: 

 

A Képviselő Testület egyhangúlag (7:0:0) az alábbi határozatot fogadta el: 

 

 

100/2019. /VIII.28./ számú Képviselő-testületi Határozat 

 

 

Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Jakab Vince 

villamosmérnök, villamos tervező SPIE Hungária Kft képviseletében a KEY – 

TELEKOM INTERNATIONAL Kft megbízásából benyújtott Novaj Község KIF hálózat 

szabványosítása gyengeáramú hálózat létesítése alkalmassá tételi villamos kiviteli terv 

önkormányzati utak tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásának kérelmét.  

 

Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testület tulajdonosi és közútkezelői 

hozzájárulását adja ahhoz, hogy a KEY – TELEKOM INTERNATIONAL Kft – a 

beadott kérelemben szereplő munkát elvégezze, elvégeztesse. 

 

A testület feltételként határozza meg, hogy kiépítési és azt követő üzemeltetési munkák az 

önkormányzati úthálózatban károsodást nem okozhatnak. Ezen munkák esetén 



esetlegesen bármely okból keletkezett kárért a KEY – TELEKOM INTERNATIONAL 

Kft teljes kártérítési felelősséggel tartozik. 

 

Ezen tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás nem mentesít a munka elvégzéséhez 

szükséges engedélyek, közműegyeztetések és hozzájárulások beszerzésének kötelezettsége 

alól. 

 

Felelős: a határozat közléséért Szabó Sándor aljegyző útján Dr. Darvainé Dr. Kádár 

Katalin polgármester 

Határidő: 2019. szeptember 12. 

 

 

Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester: 

 

6. napirendi pont 

 

Tájékoztató a 2018. évi könyvtári szolgáltatásról 

Beterjesztő: Tőzsér Istvánné igazgató; Farkas Márta könyvtáros 

Beterjesztés módja: írásban 

 

 

Pintérné Dobó Tünde képviselő: 

A Közjóléti és Kulturális Bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót.  

 

Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester: 

Kérdés, észrevétel a tájékoztatóval kapcsolatban van-e? Amennyiben nincs, szavazást rendelek 

el. Aki elfogadja a beszámolót, kézfeltartással jelezze. 

 

Szavazás: 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag (7:0:0) - alakszerű határozat meghozatala nélkül - tudomásul 

vette a tájékoztatót a 2018. évi könyvtári szolgáltatásról. 

 

 

Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester: 

 

7. napirendi pont 

 

Egyebek 

 

Pintérné Dobó Tünde képviselő: 

A Közjóléti és Kulturális Bizottsági ülésen Juhász Józsefné külső bizottsági tag megkért, hogy 

tájékoztassam a testület tagjait, hogy az elmúlt egy hónapban Bimbó Zoltán tanár úr és a Novaji 

Asszonykórus két kitüntetést is átvehetett. 

2019. augusztus 16-án Bimbó Zoltán tanár úr és a Novaji asszonykórus Csokonai Vitéz Mihály 

állami kitüntetést vehetett át. 

2019. augusztus 25-én a Kórusok Országos Szövetsége által megrendezett minősítő versenyen 

egy 2018-ban alapított díjat az Olsvai Imre díjat vehette át a kórus. 

 

Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester: 



 

Kérdése, hogy egyéb kérdés, észrevétel a mai üléshez kapcsolódóan van-e? Amennyiben nincs 

az ülést 17.40 órakor bezárja. 

 

 

K.m.f. 

 

……………………………………….                           …………………………………… 

Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin     Vasas Ágostonné  

             polgármester               jegyző 

 

 

………………………………………. 

Major Zoltánné 

jegyzőkönyvvezető 

 
 


