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Készült: 2019. november 7-én Novaj Községi Önkormányzat 

rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről. 

 

 

Rendelet száma Tárgy 

  

Határozat száma Tárgy 

111/2019. (XI.07.) Javaslat Novaj község forgalmi rendje felülvizsgálatának 

előkészítésére 
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Jegyzőkönyv 

 

 

Készült: Novaj Községi Önkormányzat, 2019. november 7-i rendkívüli nyílt képviselő-

testületi ülésén. 

 

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

 

 

Jelen vannak: Demkó Gábor polgármester 

 Tóth Gábor alpolgármester 

 Kiss Sándor Zoltán képviselő 

 Hegedűs József képviselő 

 Demkó Istvánné képviselő 

 Kovács István Zoltán képviselő 

 Ujvári Katalin Mária képviselő 

 

Meghívottak: Szabó Sándor aljegyző,  

 Major Zoltánné jegyzőkönyvvezető 

 Fórizs Tibor elnök, Novaj Faluvédő Egyesület 

 Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin elnök, Novaj Hagyományőrzők Egyesülete 

 Benkéné Kovács Erzsébet elnökhelyettes, Novaji Remélők Egyesülete 

 Kormos János elnök, Ostoros-Novaj Egyetértés Vadásztársaság 

 Bartók Miklósné elnök, Novaji Hegyközség 

 Cseh Sándor hegybíró 

 Szerencsi Miklós elnök, Novaji Polgárőr Egyesület 

 Schmetzné dr. Balog Szilvia, külső bizottsági tag 

 

 

Demkó Gábor polgármester: 

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

testület határozatképes.  

 

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

rendel el. Aki egyetért a napirendi pontokkal, kézfeltartással jelezze. 

 

 

Szavazás:  

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

 

 

Napirendi pontok: 

 

1. 2019. év hátralévő időszakának rendezvényei 

Beterjesztő: Demkó Gábor polgármester,  

Beterjesztés módja: A 2019. évi rendezvény program írásban 

Határozathozatal: -egyszerű többség- 

 

2. Novaj község forgalmi rendje felülvizsgálatának előkészítése 
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Beterjesztő: Szabó Sándor aljegyző 

Beterjesztés módja: szóban 

Határozathozatal: -egyszerű többség- 

 

3. Egyebek 

 

Demkó Gábor polgármester: 

1. 2019. év hátralévő időszakának rendezvényei 

Beterjesztő: Demkó Gábor polgármester,  

Beterjesztés módja: A 2019. évi rendezvény program írásban 

Határozathozatal: -egyszerű többség- 

 

Szabó Sándor aljegyző: 

Az elmúlt években az volt a gyakorlat, hogy nem vasárnap, hanem szombaton van 

megrendezve az adventi megemlékezés. 

Az első így november 30-ára van tervezve szombatra, az előkészítésére a Novaji Remélők 

Egyesülete van felkérve. 

A második advent december 7-e szombat, itt az Ostoros-Novaj Egyetértés Vadásztársaság 

segít. 

A harmadik Advent december 14-ére szombatra van tervezve, de az munkanap, és a Gonda úr 

is csak vasárnap érne rá, aki a műsort adná. Van egy nyertes pályázat az Adventi 

rendezvényekre 400 ezer Ft, a fellépők költségére lehet elkölteni. Ez a pályázat még az előző 

ciklusban íródott, a megírásában segített az akkori polgármesternek Gonda László úr, ezért 

gondoltuk, hogy továbbra is vele egyeztetünk. ezen a napon lenne a szépkorúak köszöntése, 

ami már hagyomány Novajon. A Művelődési Házban lenne nekik egy műsor és utána kapnák 

meg, ha testület majd elfogadja a 3000 Ft-os támogatást. Van egy olyan javaslatunk ezzel 

kapcsolatban, hogy ha például 3 órakor kezdődik a műsor és a köszöntés, annak kb 5 órára 

vége, így a harmadik gyertya gyújtását ide kellene szervezni a hivatal és a Művelődési Ház 

közé, így az idősek is részt tudnának venni rajta. A Novaji Hagyományőrző egyesület van 

felkérve segíteni. 

A negyedik Advent is inkább vasárnap legyen tehát december 22-én. A templomba 

szerveznénk műsort, itt is fellépne a Gonda László úr. Itt is szakítanánk a hagyományokkal és 

az eddigi kézilabdapályán felállított sátrat inkább a templomkertbe kellene felállítani, és a 

gyertyagyújtás is itt lenne. 

 

Demkó Gábor polgármester: 

Gondolkodom azon, hogy a gyertyagyújtásra meghívnám dr. Pajtók Gábor urat és nejét, dr. 

Nyitrai Zsolt urat, dr. Juhász Attila Simon urat és nejét, valamint Ficzek László plébános urat. 

Van egy olyan alternatíva is, hogy a díszpolgárokat kérjük fel a gyertyagyújtásra. 

Adománygyűjtő számla létrehozását elkezdtük itt a hivatalban, szeretném a lakosságot 

megkérni, hogy adományozzanak karácsonyi fényfüzéreke, valamint mikuláscsomag 

beszerzésre. Megkeresek vállalkozókat próbálok adományként csokikat, mikulásokat 

beszerezni. 

 

Ujvári Katalin Mária bizottság elnöke: 

A Közjóléti és a Kulturális Bizottság reggel ülésezett. 1 ponttal egészítenénk ki a 

rendezvénytervet. Újból felelevenítenénk a mikulás ünnepséget a 0-10 éves korú gyerekek 
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körében. Körbe mehetne a mikulás a falun lovaskocsival és átadhatná személyesen a 

gyerekeknek a csomagot! Ki lennének értesítve a gyerekek és várhatnák a mikulást. 

 

Bartók Miklósné Hegyközség elnöke: 

Az utolsó Adventi várakozást a hegyközség szokta segíteni. Most a sátor a templomkertben 

lenne felállítva. A tavalyi hagyományokhoz hűen, nem csak forralt bor, tea és sütemény lenne, 

hanem zsíroskenyér is. 

 

Kormos János Ostoros-Novaj Egyetértés Vadásztársaság elnöke: 

A vadásztársaság támogatná a fényfüzér vásárlását, mikor vásároltok beszéljünk telefonon és 

a vadásztársaság nevére kérve a számlát mi kifizetjük. 

 

Schmetzné dr. Balog Szilvia külső bizottsági tag: 

Az lenne a kérdésem, hogy a Petőfi út, Bajcsy-Zs. út környékére is nem-e lehetne kitenni 

fényfüzért? 

 

Fórizs Tibor Novaji Faluvédő Egyesület elnöke: 

Majd az évek alatt lehet ezt fejleszteni. 

 

Demkó Gábor polgármester: 

A 90-es években volt egy hagyomány itt Novajon. Volt egy újság, az volt a címe, hogy No 

vajon mi újság? Ezt az újságot szeretném újra indítani. 3-4 oldal lehetne egy kiadvány, annyit 

meg lehetne tölteni havonta, 2 havonta tartalommal. 

 

Schmetzné dr. Balog Szilvia külső bizottsági tag: 

Ki fogja szerkeszteni?  
 

Demkó Gábor polgármester: 

A Varga nyomdát szeretném megkeresni, illetve Királyné Rente Anita ígérte, hogy segít 

benne. 

 

Fórizs Tibor Novaji Faluvédő Egyesület elnöke: 

Javaslom, hogy az egyesületek írjanak egy pár sort magukról. 

 

Szabó Sándor aljegyző: 

Vágjunk bele, de az Adventi esemény már legyen benne, viszont akkor már jövőhéten le kell 

adni a cikkeket mert lapzárta lesz. 

 

Kormos János Ostoros-Novaj Egyetértés Vadásztársaság elnöke: 

Volt annak idején szerkesztő bizottság. Például én a magam részéről folyamatosan el tudom 

látni az újságot anyaggal. 

 

Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin Novaji Hagyományőrző Egyesület elnöke: 

Ez volt 5 évig a problémám. Mindenkinek megvolt az ötlete, aztán mindig ránk maradt a 

megvalósítás. Ki kell egy embert nevezni, ő legyen a felelős. 

 

Hegedűs József képviselő: 

Az újság a programterv köré épüljön, mert már most azon kell gondolkodni, hogy a harmadik 

számban mi legyen. 
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Kiss Sándor Zoltán képviselő: 

2020-tól művelődésszervezőt kell alkalmazni. Már lehetne is ez az első feladata. 

 

Demkó Gábor polgármester: 

Ez az újság mienk kell, hogy legyen Pártpolitika és mocskolódás mentes. 

Szigorú feladat szétosztással lehet haladni, és belefogni a szervezési munkába. Mindenki az 

önkormányzattól várja a csodát, tenni viszont nem tesz semmit. 

 

Benkéné Kovács Erzsébet a Novaji Remélők Egyesülete elnökhelyettese megérkezett. 
 

Ujvári Katalin Mária képviselő: 

Annak idején Ostoroson voltam képviselő még Kisari Zoltán polgármester úr idejében, Ő 

mindig azt mondta, hogy lehet ötletelni, de mi lesz a forrása. Elvész minden ötlet és minden 

gondolat, ha nem mondjuk meg, hogy miből lehet megvalósítani, és hogy ki fogja 

megvalósítani. 

A Közjóléti és Kulturális Bizottságnak kell összefogni és irányítani. 

 

Schmetzné dr. Balog Szilvia külső bizottsági tag: 

Pénzügyi Bizottsági ülésen is elmondtam, fel kell állítani egy listát, innen indulunk és ide 

akarunk eljutni. terv szerű gondolat kell, meg kell határozni a célokat. 
 

Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin Novaji Hagyományőrző Egyesület elnöke: 

A Gazdasági program erre szolgál, abban pont ezek vannak leírva. A források kutatása a 

kulcsfeladat. Létre lehetne hozni, hogy civil kerekasztalt, ahol megtudjuk beszélni a 

teendőket, összetudjuk hangolni a feladatokat. 

 

Demkó Gábor polgármester: 

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

el. Aki egyetért az elmondottakkal, kézfeltartással jelezze. 

 

Szavazás: 

 

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

tudomásul vette a 2019. év hátralévő időszakának rendezvényeiről szóló tájékoztatót. 

 

 

Demkó Gábor polgármester: 

2. Novaj község forgalmi rendje felülvizsgálatának előkészítése 

Beterjesztő: Szabó Sándor aljegyző 

Beterjesztés módja: szóban 

Határozathozatal: -egyszerű többség- 

 

Szabó Sándor aljegyző: 

Közlekedéssel kapcsolatos terv nincs. Nagyon sokan a településen, teljesen 

jogszabályellenesen az útpadkára ültetnek mindent. Szükséges intézkedéseket meg tesszük, 

ehhez felhatalmazást kérek a testülettől. Először egy barátságos levelet küldenék ki. Az 

önkormányzat egyébként kivághatja ezeket a cserjéket, virágokat, fákat saját hatáskörben. 
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Van jogalapja a felszólításnak, az 5/2004 GKM rendelet 3 §-a alapján el kell távolítani az 

útpadkára ültetett cserjéket, virágokat, fákat. 

 

Ujvári Katalin Mária képviselő: 

Akkor először nem a kivágással indítanánk? 

 

Szabó Sándor aljegyző: 

Itt Novajon mindenki szeret sz úton állni autóval. A forgalmi rendet is felül kell vizsgálni. 

 

Demkó Gábor polgármester: 

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

el. Aki egyetért az elmondottakkal, kézfeltartással jelezze. 

 

Szavazás: 

 

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

 

 

111/2019. (XI.07.) Képviselő-Testületi Határozat 

 

Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete mint az önkormányzati utak 

tulajdonosi és kezelői jogainak gyakorlója, kéri településünk lakosságát, hogy a saját 

tulajdona előtti útszakaszon a fás szárú növényeket az útpadkáról, az árokból legkésőbb 

2020. február 15-ig vágja ki. A helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól 

rendelkező 5/2004. (I.28.) GKM rendelet mellékletének 3.8 pont a) bekezdésének 

megfogalmazása szerint az útpadkán, az árokban lévő (…) növényzetet el kell távolítani. 

A jelzett határidő után visszamaradó növényzetet az Önkormányzat kénytelen kivágatni 

közösségi költség terhére. 

 

Felelős: A határozat közléséért Szabó Sándor aljegyző 

Határidő: 2019. november 30. 

 

 

Demkó Gábor polgármester: 

3. Egyebek 

 

 

Fórizs Tibor Novaji Faluvédő Egyesület elnöke: 

Minden ciklusban írtunk alá az egyesület és az önkormányzat közötti megállapodást. Ezt most 

is szeretném kérni. 

 

Szabó Sándor aljegyző: 

A következő testületi ülésre előkészítem. 
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Demkó Gábor polgármester: 

Egyéb kérdés, észrevétel az üléshez kapcsolódóan van-e? Amennyiben nincs, az ülést bezárja 

és zárt ülést rendel el. 

 

 

K.m.f. 

 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

Demkó Gábor Vasas Ágostonné 

polgármester jegyző 

 

…………………………………… 

Major Zoltánné 

jegyzőkönyvvezető 

 

 


