
1 

 

 

 

 

 

 

Készült: 2019. november 27-én Novaj Községi Önkormányzat 

nyílt képviselő-testületi üléséről. 

 

Rendelet száma Tárgy 

11/2019.(XI.27.) Novaj Községi Önkormányzat 11/2019. (XI.28.) önkormányzati 

rendelete Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2019. (IX. 30.) 

önkormányzati rendelete módosításáról 

12/2019.(XI.27.) Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2019. 

(XII.12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2019. évi 

költségvetéséről szóló 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendeletének 

módosításáról 

13/2019.(XI.27.) Novaj Községi Önkormányzat 13/2019. (XI.28.) önkormányzati 

rendelete Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 

helyi adókról szóló 1/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelete 

módosításáról 

Határozat száma Tárgy 

118/2019.(XI.27.) 
Tájékoztató az Önkormányzat és költségvetési szerve 2019. évi 

költségvetésének III. negyedéves teljesítéséről 

119/2019.(XI.27.) Javaslat illetményalap emelés hatályban tartására 

120/2019.(XI.27.) 
Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a Novaj 

Faluvédő Egyesülettel 

121/2019.(XI.27.) Javaslat a 2020. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadására 

122/2019.(XI.27.) Javaslat téli igazgatási szünet elfogadására 
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Jegyzőkönyv 

 

 

Készült: Novaj Községi Önkormányzat, 2019. november 27-i nyílt képviselő-testületi ülésén. 

 

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

 

Jelen vannak:  Demkó Gábor polgármester 

 Demkó Istvánné képviselő 

 Hegedűs József képviselő 

 Kiss Sándor Zoltán képviselő 

 Kovács István Zoltán képviselő 

 Ujvári Katalin Mária képviselő 

  

Távol maradt:  Tóth Gábor alpolgármester 

 

Meghívottak:  Vasas Ágostonné jegyző 

 Szabó Sándor aljegyző 

 Fórizs Tibor Novaj Faluvédő Egyesület elnöke 

 

 Uj Krisztina jegyzőkönyvvezető 

 

Demkó Gábor polgármester: 

Köszöntöm Novaj Községi Önkormányzat képviselő-testületi ülésen megjelent képviselőket, 

meghívott vendégeinket. Tóth Gábor alpolgármester jelezte, hogy egyéb elfoglaltsága miatt 

nem tud részt venni az ülésen. Megállapítom, hogy a testület határozatképes. A kiküldött 

meghívóval kapcsolatban javaslom, hogy a képviselők vagyonnyilatkozat tételi 

kötelezettségük teljesítésével kapcsolatos napirendi ponttal kezdjük az ülést. Kérdés, 

észrevétel van-e? Amennyiben nincs, kérem, aki az elhangzott módosítási javaslattal együtt 

elfogadja a napirendi pontokat, kézfeltartással jelezze.  

 

Szavazás:  

A Képviselő-testület egyhangúlag (6:0:0) az alábbi napirendi pontokat fogadta el:  

 

1. Tájékoztató a képviselők vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségük teljesítéséről 

Beterjesztő:   Kovács István Zoltán Pénzügyi Bizottság elnöke 

Beterjesztés módja:  szóban 

Tudomásulvétel 

 

2. Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési 

Szabályzatának felülvizsgálata 

Beterjesztő:   Demkó Gábor polgármester 

Beterjesztés módja:  írásban 

Rendeletalkotás:  minősített többség 

 

3. Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ……./2019. (XI…..) 

önkormányzati rendelete az Önkormányzat és költségvetési szerve 2019. évi 

költségvetéséről szóló 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Beterjesztő:   Demkó Gábor polgármester 
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Beterjesztés módja:  írásban 

Rendeletalkotás:  minősített többség 

 

4. Tájékoztató az Önkormányzat és költségvetési szerve 2019. évi költségvetésének III. 

negyedéves teljesítéséről 

Beterjesztő:   Demkó Gábor polgármester 

Beterjesztés módja:  írásban 

Határozathozatal:  egyszerű többség 

 

5. Ostorosi Közös Önkormányzati Hivatal működése, az azzal kapcsolatos 

dokumentumok elfogadása 

Beterjesztő:   Demkó Gábor polgármester, Vasas Ágostonné jegyző 

Beterjesztés módja:  írásban 

Határozathozatal:  minősített többség 

 

6. Javaslat illetményalap emelés hatályban tartására 

Beterjesztő:   Vasas Ágostonné jegyző 

Beterjesztés módja:  írásban 

Határozathozatal:  minősített többség 

 

7. Helyi adórendeletek felülvizsgálata 

Beterjesztő:   Szabó Sándor aljegyző 

Beterjesztés módja:  írásban 

Határozathozatal:  egyszerű többség 

 

8. Együttműködési megállapodás Novaj Faluvédő Egyesülettel 

Beterjesztő:   Demkó Gábor polgármester 

Beterjesztés módja:  írásban 

Határozathozatal:  minősített többség 

 

9. 2020. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása 

Beterjesztő:   Vasas Lajosné belső ellenőr; Demkó Gábor polgármester 

Beterjesztés módja:  írásban, később megküldendő anyag 

Határozathozatal:  egyszerű többség 

 

10. Jelentés a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról 

Beterjesztő:   Demkó Gábor polgármester 

Beterjesztés módja:  szóban 

Tudomásulvétel 

 

11. Tájékoztató az alakuló ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről 

Beterjesztő:   Demkó Gábor polgármester 

Beterjesztés módja:  szóban 

Tudomásulvétel 

 

12. Egyebek 
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ZÁRT ÜLÉS: 

 

1. Indítvány Mészáros Edit és Szalay Ákos, 3327 Novaj, Deák Ferenc utca 1. szám alatti 

lakosok ingatlanvásárlási kérelme tárgyában 

Beterjesztő:   Demkó Gábor polgármester 

Beterjesztés módja:  írásban 

Határozathozatal:  egyszerű többség 

 

 

1. napirendi pont 

Tájékoztató a képviselők vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségük teljesítéséről 

Beterjesztő:   Kovács István Zoltán Pénzügyi Bizottság elnöke 

Beterjesztés módja:   szóban 

 

Demkó Gábor polgármester: 

Felkérem Kovács Istvánt, ismertesse a napirendi pontot. 

 

Kovács István Zoltán Pénzügyi Bizottság elnöke:  

Tájékoztatom a testület tagjait, hogy minden vagyonnyilatkozat időben beérkezett az 

önkormányzathoz.  

 

Szabó Sándor aljegyző:  

Mivel mindenki határidőben leadta a vagyonnyilatkozatát, így törvényes akadálya nincs, hogy 

a testület tagjai ezen az ülésen teljes jogkörrel dolgozhassanak.  

 

Demkó Gábor polgármester: 

Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, szavazást rendelek el. Aki elfogadja a tájékoztatót, 

kézfeltartással jelezze.  

 

Szavazás:  

A képviselő-testület (6 tagjának jelenlétében) alakszerű határozathozatal nélkül egyhangú 6 

igen szavazattal a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette.  

 

 

2. napirendi pont 

Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési 

Szabályzatának felülvizsgálata 

Beterjesztő:   Demkó Gábor polgármester 

Beterjesztés módja:   írásban 

 

Demkó Gábor polgármester: 

Kérdés, észrevétel a kiküldött anyaggal kapcsolatban van-e?  

 

Szabó Sándor aljegyző:  

Az SZMSZ-t a megválasztást követő első, vagy második ülésen tárgyalnia kell a testületnek. 

Ha indokoltnak tartják, új SZMSZ-t kell alkotni. A jelenleg hatályos anyag kiküldésre került a 

testületi tagok számára azzal, hogy ha valakinek véleménye van, jelezze. Egy 

véleménycsoport érkezett Schmetzné dr. Balog Szilviától, a pénzügyi bizottság külső tagjától. 

Észrevételezte, hogy a 6. § (2) bekezdése és a 7. § teljes egészében okafogyottá vált abban az 
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esetben, ha nem lett tiszteletdíj meghatározva. Emiatt valamennyi paragrafus számozása 

feljebb csúszik. Javaslom, hogy a testület az említett módosításokkal együtt fogadja el az 

SZMSZ módosítást.  

 

Vasas Ágostonné jegyző:  

A kormányhivatal állásfoglalása szerint a bizottságok elnökét és tagjait az alakuló ülésen kell 

megválasztani, míg a bizottságok elnökhelyetteseit a bizottságok alakuló ülésén. Novajon 

van-e a bizottságoknál elnökhelyettes?  

 

Szabó Sándor aljegyző:  

Nincs. 

 

Vasas Ágostonné jegyző:  

A hivatali dolgozók munkarendje az önkormányzat SZMSZ-ében van szabályozva. Ostoroson 

már kezdeményeztük, hogy a hivatalban a rugalmas munkaidő, illetve a távmunka lehetősége 

biztosított legyen. A rugalmas munkaidő azt jelenti, hogy a törzsmunkaidő 7:30 – 16 óráig 

tart, de ha valaki 8:30-ra ér be, az 17 óráig kell, hogy dolgozzon. A mai munkahelyeknek 

baba- és gyerekbarátnak kell lenniük, ezért rugalmasan kell a dolgozókhoz állnunk. 

Javasolnám a későbbiekben megfontolásra, hogy a hivatal munkarendje Novajon is a fent 

elhangzottak szerint kerüljön meghatározásra az SZMSZ-ben.  

 

Demkó Gábor polgármester: 

Köszönöm Jegyző Asszony hozzászólását.  

 

Kovács István Zoltán Pénzügyi Bizottság elnöke:  

A pénzügyi bizottság az SZMSZ felülvizsgálatát megtárgyalta és az Aljegyző Úr által közölt 

kiegészítésekkel együtt egyhangúlag elfogadásra javasolja a testület számára.  

 

Ujvári Katalin Mária Közjóléti és Kulturális Bizottság elnöke:  

A közjóléti és kulturális bizottság az előterjesztést megtárgyalta, egyhangúlag elfogadásra 

javasolja a testület számára.  

 

Demkó Gábor polgármester: 

Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén szavazást rendelek el.  

 

Szavazás:  

A Képviselő-testület egyhangúlag (6:0:0) az alábbi rendelet módosítást fogadta el:  

 

 

Novaj Községi Önkormányzat  

11/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelete 

Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

9/2019. (IX. 30.) önkormányzati rendelete módosításáról 
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Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete eredeti jogalkotói hatáskörében 

Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése d) pontjában biztosított hatáskörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 9/2019. (IX. 30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 47. § (1) bekezdés 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) A Képviselő-testület az alábbi bizottságokat hozza létre: 

 

Pénzügyi Bizottság    5 fő, akik közül 3 fő helyi képviselő, 2 fő nem 

helyi képviselő, 

Közjóléti és Kulturális Bizottság  5 fő, akik közül 3 fő helyi képviselő, 2 fő nem 

helyi képviselő” 

 

2. § 

 

A rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

 

3. § 

 

A rendelet 6. § (2) bekezdése, a 7. § (1) – (3) bekezdése hatályát veszti.  

 

4. § 

 

Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

 

Demkó Gábor Vasas Ágostonné 

polgármester jegyző 

 

 

A rendelet elfogadásra került:  2019. november 28. 

A rendelet kihirdetésre került:  2019. november 29. 

 

Vasas Ágostonné jegyző 
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11/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelet        

1. melléklete 

        

 

Az Önkormányzat által ellátott kormányzati funkciók 

 

 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és 

általános igazgatási tevékenysége 

011220   Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 

013320   Köztemető-fenntartás és –működtetés 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 

feladatok 

016080   Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

022010   Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése 

041231   Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

041232   Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 

041233   Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

041236   Országos közfoglalkoztatási program 

041237   Közfoglalkoztatási mintaprogram 

045120   Út, autópálya építése 

045160   Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

051040   Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása, 

062020    Településfejlesztési projektek és támogatásuk 

063020   Víztermelés, - kezelés, -ellátás, 

064010   Közvilágítás 

066010   Zöldterület-kezelés 

066020   Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

072111   Háziorvosi alapellátás 

072311   Fogorvosi alapellátás 

081043   Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 

081045   Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 

082030   Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) 

082091   Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

084031   Civil szervezetek működési támogatása 

096015   Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása 

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 

106020   Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 

107060   Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások 

 

 

 



8 

 

3. napirendi pont 

Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ……./2019. (XI…..) 

önkormányzati rendelete az Önkormányzat és költségvetési szerve 2019. évi 

költségvetéséről szóló 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Beterjesztő:   Demkó Gábor polgármester 

Beterjesztés módja:   írásban 

 

Demkó Gábor polgármester: 

Felkérem Aljegyző Urat, ismertesse a napirendi pontot.  

 

Szabó Sándor aljegyző:  

A költségvetés módosítása az új szabályozásnak megfelelően a bevételeket és kiadásokat 

intézményenként részletezi a 2019. III. negyedévében történt előirányzat változásának 

megfelelően. A bevételek és a kiadások az Önkormányzatra és a Novaji Napközi Otthonos 

Óvodára vonatkozóan kerülnek bemutatásra. Javaslom a testület felé a rendelet módosítás 

elfogadását.  

 

Demkó Gábor polgármester: 

Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén szavazást rendelek el.  

 

Szavazás:  

A Képviselő-testület egyhangúlag (6:0:0) az alábbi rendelet módosítást fogadta el:  

 

 

Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

12/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.28.) 

önkormányzati rendeletének módosításáról 

 

 

Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk 

(1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 24. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el: 

1. § 

Az Önkormányzat, valamint költségvetési szerve 2019. évi költségvetéséről szóló 

2/2019.(II.28.) rendelet (továbbiakban: rendelet) 2.§ (1) bekezdése helyében a következő 

rendelkezés lép: 

 

,,2.§ 

(1) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének 

 

  bevételi főösszegét  154.941.722 Ft-ban 

  kiadási főösszegét  154.941.722 Ft-ban 

 

állapítja meg.” 

2. § 

 

(1) A rendelet 1.1. melléklete helyébe e rendelet 1.1. melléklete lép. 
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(2) A rendelet 1. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. 2. melléklete lép. 

(3) A rendelet 1.3. melléklete e rendelet 1.3. melléklete lép. 

(4) A rendelet 1.4. melléklete e rendelet 1.4. melléklete lép. 

(5) A rendelet 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2.1. melléklete lép.  

(6) A rendelet 2.2. melléklete helyébe e rendelet 2.2 melléklete lép. 

(7) A rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 

(8) A rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. 

(9) A rendelet 5.1., 5.1.1., 5.2., 5.2.1. melléklete helyébe e rendelet 5.1., 5.1.1., 5.2., 5.2.1. 

melléklete lép. 

 

3. § 

 

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. október 1. 

napjától kell alkalmazni. 

 

 

Demkó Gábor Vasas Ágostonné 

polgármester jegyző 

 

 

A rendelet elfogadásra került:  2019. november 27. 

A rendelet kihirdetésre került:  2019. december 12. 

 

Vasas Ágostonné jegyző  

 

 

4. napirendi pont 

Tájékoztató az Önkormányzat és költségvetési szerve 2019. évi költségvetésének III. 

negyedéves teljesítéséről 

Beterjesztő:   Demkó Gábor polgármester 

Beterjesztés módja:   írásban 

 

Demkó Gábor polgármester: 

Kérem a pénzügyi bizottság elnökét, ismertesse a bizottság állásfoglalását.  

 

Kovács István Zoltán Pénzügyi Bizottság elnöke:  

A pénzügyi bizottság az előterjesztést megtárgyalta, egyhangúlag elfogadásra javasolja a 

testület számára.  

 

Demkó Gábor polgármester: 

Az egyéb működési célú támogatások soron jelenik meg a Maklár Község Önkormányzatától 

kapott 1.000.000 Ft összegű támogatás, melyet az árvízkor kapott önkormányzatunk. Ez nem 

kölcsön, nem hitel, hanem felajánlás. Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén szavazást rendelek 

el. Kérem, aki elfogadja a napirendi pontot, kézfeltartással jelezze. 

 

Szavazás:  

A Képviselő-testület egyhangúlag (6:0:0) az alábbi határozatot fogadta el:  
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118/2019. (XI.27.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat és költségvetési szerve 2019. évi költségvetésének 

III. negyedéves teljesítéséről 

 

Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

 

Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és költségvetési 

szerve 2019. évi költségvetésének III. negyedéves teljesítéséről készült beszámolót 

megtárgyalta és a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal jóváhagyta. 

 

Felelős:  Demkó Gábor polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

5. napirendi pont 

Ostorosi Közös Önkormányzati Hivatal működése, az azzal kapcsolatos dokumentumok 

elfogadása 

Beterjesztő:   Demkó Gábor polgármester, Vasas Ágostonné jegyző 

Beterjesztés módja:  írásban 

 

Demkó Gábor polgármester: 

Felkérem Jegyző Asszonyt, ismertesse a napirendi pontot. 

 

Vasas Ágostonné jegyző:  

Böjt László polgármester úr kezdeményezésére az ostorosi testület javaslatot tett arra, hogy az 

együttes ülés 2019. december 4-én, szerdán, 17 órától legyen megtartva, Ostoroson. Erről a 

napirendi pontról az együttes ülésen kell majd a két testületnek döntenie. Mivel a novaji 

testület legtöbb tagja először tölt be képviselői pozíciót, ezért pár szót mondanék a közös 

hivatal megalakulásáról.  

Az Ostorosi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. január 1-el alakult meg. Ostorosnak nem 

kellett volna közös hivatalt létesítenie, de Novaj kötelezett volt. 2012 februárjában Novaj 

Noszvajjal hozott létre körjegyzőséget. Már akkor ki is nyilvánították a szándékot arra 

vonatkozólag, hogy a két település együtt szeretne közös hivatalt működtetni. A jogszabály 

ezt nem tette lehetővé, ugyanis a társulásra kötelezett vagy vele határos, vagy olyan 

településsel hozhat létre közös hivatalt, ami 1 településnyi távolságra van, azonos járáson 

belül. Novaj és Noszvaj egy járáson belül vannak, de a köztük lévő Szomolya Borsod 

megyében van. Nagy választási lehetőség nem lévén maradt Ostoros. A kényszer hatására 

létrejött közös hivatallal szemben kezdetben voltak ellenérvek, de a 2014 évi választásokat 

követően a társulás normálisan működött.  

Az akkor létrehozott alapító okiratot folyamatosan módosítani szükséges. Jelenleg új egységes 

szerkezetbe kell foglalni, illetve két módosítást kell beletenni. A szervezet alaptevékenysége 

eddig egy kódszámmal volt jelölve, most szöveges alaptevékenységet is meg kellett 

fogalmazni. Az alapító okiratot ki kell egészíteni azzal, hogy a hivatalnál munka 

törvénykönyve alapján foglalkoztatott dolgozó is foglalkoztatható, illetve megbízási 

jogviszonyok is köthetőek.  
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Hegedűs József képviselő: 

Képviselő állhat megbízási szerződésben az önkormányzattal, 0 Ft-ért?  

 

Vasas Ágostonné jegyző:  

Utána fogok járni, hogy lehet-e képviselővel ellenérték nélküli megbízási szerződést kötni.  

 

Hegedűs József képviselő: 

Tűzvédelmi és munkavédelmi képesítéssel rendelkezem, így, ha a szerződést meg lehetne 

kötni, havi bruttó 40e Ft megtakarítása keletkezne az önkormányzatnak.  

 

Vasas Ágostonné jegyző:  

A tűz- és munkavédelmi feladatok ellátásához kötelező szerződést prezentálnia az 

önkormányzatnak. Ha a képviselő úr által elmondottak megvalósíthatóak, le kell 

dokumentálni, hogy takarékossági okból történik a váltás.  

A képviselők részére megküldésre került a közös hivatal SZMSZ-e, melyben kiemeltem a 

módosító javaslatokat.  

Az ostorosi képviselők kérték, hogy beszéljek az alábbi problémáról. A választási kampány 

időszakában a facebook-on olyan kiírások jelentek meg, melyek Ostorosra is rossz fényszöget 

vetettek. Tudják, hogy nem az újonnan megválasztott testületi tagoktól származnak a kiírások, 

ennek ellenére kérték, hogy erről mindenképp beszéljünk. Szeretnék néhány szót szólni arról, 

hogy a két település önkormányzati költségvetésének semmi köze egymáshoz. Egyetlen közös 

pont van, a közös hivatalt érintő költségvetés. Jogszabály szerint a finanszírozott létszám után 

járó támogatást a székhely hivatal kapja. A finanszírozott létszám lakosságszám függő, 0,1%-

os pontossággal történik a számítás. A központi finanszírozás eddig 4.580.000 Ft volt 

finanszírozott létszámonként. Ez az összeg 2020-tól 5.450.000 Ft-ra emelkedik. Ebből 

bérköltség és dologi költség is finanszírozható. Minimális olyan költség van a közös 

hivatalnál, amit nem lehet megbontani. Pl. ha rendelünk egy jogtárat, a költségeket 

lakosságszám arányosan megosztjuk. A közös hivatal költségvetésében Novajon szinte csak a 

bérek, irodaszerek és a hivatal épületének rezsi költségei szerepelnek. Amennyiben a központi 

finanszírozás erre kevés, finanszírozási megállapodás alapján Novaj önkormányzatának pénzt 

kell átadnia Ostoros önkormányzata részére. Semmilyen módon nem történhet meg, hogy 

egyik önkormányzat a másik kárára tegyen, hisz minden év elején megtörténik Ostoros 

részéről az elszámolás.  

A közös hivatal alapításakor a Fodor Péter polgármester által vezetett testület eldöntötte, hogy 

hány fővel szeretnék működtetni a kirendeltséget. Azt is eldöntötték, hogy Novaj aljegyzőt 

szeretne foglalkoztatni, annak ellenére, hogy 10e lakosú település alatt ez nem kötelező. 5 

évvel ezelőtt, a Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester által vezetett testület is úgy 

nyilatkozott, hogy fent kívánja tartani ezt a fajta struktúrát. Egyeztettem Demkó Gábor 

polgármester úrral. Ha Novaj nem foglalkoztatna aljegyzőt, akkor is fel kellene venni egy 

államigazgatási főiskolát végzett embert annak érdekében, hogy a jegyzőt valaki helyettesíteni 

tudja. Az aljegyzővel működtetett kirendeltség jelenleg működőképes, nem lenne érdemes ezt 

megszüntetni. Az aljegyző az egyetlen, akinek nem írja elő jogszabály az illetményét. 

Egyetlen megkötés van, hogy illetménye nem érheti el a jegyzőét. Az aljegyző viszi a novaji 

kirendeltséget, minden jogosítvánnyal rendelkezik feladatai ellátásához. Minden 

dokumentumban szerepel, hogy a kirendeltséget az aljegyző vezeti. A mindenkori aljegyző 

felel azért, ami Novajon történik. Ha bármely testület időszakában törvénytelenségek 

történtek volna, azért első sorban a mindenkori aljegyző a felelős.  

Demkó Gábor polgármester úrral abban maradtunk, hogy ebben a ciklusban is marad az 

eddigi struktúra.  
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Ujvári Katalin Mária Közjóléti és Kulturális Bizottság elnöke:  

Én előző ciklus alatt, mint az ostorosi testület képviselője, egyszer sem tapasztaltam az ottani 

testület részéről ellenszenvet Novaj iránt. Sajnálom, hogy a facebook-on zajlott dolgokat az 

ostorosi testület szívére vette.  

A közjóléti és kulturális bizottság a társulás fenntartását egyhangúlag elfogadásra javasolja a 

testület számára.  

 

Vasas Ágostonné jegyző:  

A közös hivatal megalakulása óta vannak olyan területek, ahol oda-vissza dolgozik a két 

hivatal egymásnak. Amikor az ostorosi anyakönyvvezető GYES-en volt, a novaji hivatal 

anyakönyvvezetője látta el a feladatot Ostoroson is. Ennek fejében az ostorosi kolléganő 

csinálta a novaji köztisztviselők humánpolitikai feladatait. Akkor szó esett arról, hogy 

Novajon is el tudnák látni ezt a feladatot, de a kincstár nem engedélyezte, mivel a székhely 

településnek a feladata ez. Anno Novajnak volt saját mérlegképes könyvelői végzettséggel 

rendelkező gazdálkodója, aki aláírhatta a mérlegeket. Jelenleg Novajon nincs olyan 

gazdálkodó, aki megfelelő végzettséggel rendelkezzen ahhoz, hogy aláírhasson a kincstár felé, 

így ezt az ostorosi gazdálkodó teszi meg, ő felel jogilag és anyagilag a mérlegért. Ostoros 

beiskoláztatta Bartók Judit kolléganőt az adatvédelmi feladatok ellátásához szükséges 

ismeretek elsajátítására. Novaj és Ostoros is vele kötött megállapodást ezen feladatok 

elvégzésére. Novajtól a HR-es és az adatvédelmi feladatokat ellátó kolléganők havi 20e-20e 

Ft-ot, a gazdálkodó havi 30e Ft-ot kap feladataik ellátásáért.  

Összességében elmondható, hogy a közös hivatal jól működik, személy szerint sajnáltam 

volna, ha nem marad fent a társulás.  

 

Demkó Gábor polgármester: 

Én mindenképp szeretném, ha a közös hivatal tovább működne. Kérem, amiben lehet segítsük 

egymást. Szavaznunk a napirendi pontot illetően majd csak az együttes ülésen kell.  

 

 

6. napirendi pont 

Javaslat illetményalap emelés hatályban tartására 

Beterjesztő:   Vasas Ágostonné jegyző 

Beterjesztés módja:   írásban 

 

Demkó Gábor polgármester: 

Felkérem Jegyző Asszonyt, ismertesse a napirendi pontot. 

 

Vasas Ágostonné jegyző:  

A Belügyminisztérium 2019. január 14-én pályázatot írt ki, amely szerint pályázatot lehetett 

benyújtani a köztisztviselők 2019. évi illetményalapjának törvényben meghatározott összegtől 

magasabb összegben történő megállapítására, amennyiben az egy lakosra jutó adóerő-

képesség a 20.000 Ft-ot nem haladta meg. Mindkét testület úgy döntött, hogy minimális 

szintre emelik meg az illetményalapot. A pályázati forrás 2019. november 30. napjával lejár. 

A Magyar Államkincstár elvi nyilatkozatot kér arra vonatkozóan, hogy a megemelt 

illetményalapot az Ostorosi Közös Önkormányzati Hivatal működtetésében érintett 

önkormányzatok 2020. évre is fenntartják-e. A megemelt illetményalap fedezetéül emelték 

meg az egy főre jutó finanszírozást 4.580.000 Ft-ról 5.450.000 Ft-ra.  
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Demkó Gábor polgármester: 

Mindkét bizottság tárgyalta a napirendi pontot, kérem az állásfoglalásukat.  

 

Kovács István Zoltán Pénzügyi Bizottság elnöke:  

A pénzügyi bizottság az előterjesztést megtárgyalta, egyhangúlag elfogadásra javasolja a 

testület számára.  

 

Ujvári Katalin Mária Közjóléti és Kulturális Bizottság elnöke:  

A közjóléti és kulturális bizottság az előterjesztést megtárgyalta, egyhangúlag elfogadásra 

javasolja a testület számára.  

 

Demkó Gábor polgármester: 

Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, szavazást rendelek el. Aki egyetért az elhangzottakkal, 

kézfeltartással jelezze.  

 

Szavazás:  

A Képviselő-testület egyhangúlag (6:0:0) az alábbi határozatot fogadta el:  

 

119/2019. (XI.27.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

Tárgy: Javaslat illetményalap emelés hatályban tartására 

 

Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

 

Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, valamint Ostoros Községi 

Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az Ostorosi Közös Önkormányzati Hivatalt 

működtető önkormányzatok a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. 60. 

§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2020. évre vonatkozóan kinyilvánítják 

azon szándékukat, hogy az Ostorosi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 

vonatkozásában a 2020. január 1-jét követően kifizetésre kerülő bérek vonatkozásában 

a 2019. január 1-jei hatállyal megállapított 46.380,- Ft összegű illetményalapot – 

Magyarország 2020. évi központi költségvetésről szóló 2019. évi LXXI. törvény 2. sz. 

mellékletében meghatározott önkormányzati hivatalok működési támogatása terhére – 

hatályban tartják és az Ostorosi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésébe 

beépítik.  

 

Felelős:  Demkó Gábor polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

7. napirendi pont 

Helyi adórendeletek felülvizsgálata 

Beterjesztő:   Szabó Sándor aljegyző 

Beterjesztés módja:   írásban 

 

Szabó Sándor aljegyző:  

A jegyzőnek kötelező feladata a testület adókról való tájékoztatása. A képviselő-testületnek 

joga van jogszabályt alkotni a helyi adókkal kapcsolatban. Ha a testület meg akarja emelni a 
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helyi adó mértékét, vagy új adót akar bevezetni, javaslom, ne halogassa, mert 

visszamenőlegesen nem lehet hozzányúlni az adókhoz.  

 

Demkó Gábor polgármester: 

Mindkét bizottság tárgyalta a napirendi pontot, kérem az állásfoglalásukat.  

 

Ujvári Katalin Mária Közjóléti és Kulturális Bizottság elnöke:  

A Közjóléti és Kulturális Bizottság a kommunális adó mértékét 8.000 Ft-ról 10.000 Ft-ra 

javasolja megemelni. Az iparűzési adó mértékén változtatni nem szeretne, ugyanakkor 

javasolja idegenforgalmi adó bevezetését, 300 Ft-os mértékben.  

 

Kovács István Zoltán Pénzügyi Bizottság elnöke:  

A Pénzügyi Bizottság számítások végzése után nem javasolja idegenforgalmi adó bevezetését. 

Nem javasoljuk az iparűzési adó mértékének megemelését. A kommunális adó mértékét 8.000 

Ft-ról 12.000 Ft-ra javasoljuk megemelni, mivel szükség van arra, hogy a falu lakossága is 

valamilyen úton részt vállaljon a település költségeiből. Az emelésből származó bevételt 

tartalék keretbe tennénk, innen történnének pl. a hirtelen jelentkező árvíz miatti kifizetések.  

 

Demkó Gábor polgármester: 

A település közlekedési infrastruktúrája is eléggé leromlott állapotban van. A hulladékgyűjtő 

edények cseréje is időszerűvé vált. Ezt a plusz bevételt erre is fordíthatnánk. A községben 15-

20 éve nem volt adóemelés. Az adóemelést a ciklus elején kell meglépni. Az iparűzési adó 

emelését nem javaslom. A kommunális adó emelést a lakosok felé jól le kell kommunikálni. 

Támogatom a 4.000 Ft-os kommunális adó emelést azzal a kiegészítéssel, hogy a ciklus alatt a 

kommunális adó mértékét nem szeretném, ha tovább emelnénk.  

 

Ujvári Katalin Mária Közjóléti és Kulturális Bizottság elnöke:  

A kulturális bizottság először a 4.000 Ft-os emelést javasolta. A külsős tagok véleménye 

viszont az volt, hogy elöregedő falu vagyunk. Nagyon sok a nyugdíjas, akik, ha befizetik az 

emelet adót, nem marad pénzük a gyógyszerre. Ezért döntött a bizottság a 2.000 Ft-os emelés 

mellett.  

 

Demkó Istvánné képviselő: 

Egymást követő években is lehet emelni a kommunális adót.  

 

Ujvári Katalin Mária képviselő: 

Én továbbra sem javaslom a 4.000 Ft-os emelést.  

 

Kiss Sándor Zoltán képviselő: 

Lehet fele annyit emelni, de akkor a településen a fejlődés is fele akkora mértékű lesz. Éves 

szinten 4.000 Ft nem egetverő összeg.  

 

Demkó Istvánné képviselő: 

Főleg az időseket érintené érzékenyen az adóemelés.  
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Kiss Sándor Zoltán képviselő: 

A problémát az okozza, hogy az elmúlt években nem volt emelés. Ezt most be kell vállalni. 

Ha arra hagyatkozunk, hogy az embereknek nincs pénzük, semmire nem fogunk a ciklus alatt 

haladni.  

 

Szabó Sándor aljegyző:  

Ha valamelyik testület adót akar emelni, rögtön az elején tegye meg. Minden érvelést el tudok 

fogadni, azt viszont nem, hogy adóemelés nélkül nem fog fejlődni a falu. Nem ez fogja a falu 

fejlődését előre mozdítani. Egy gyengébb pályázattal is több pénzt lehet szerezni, mint ami az 

adóemelésből befolyik. A novaji szürkegazdaság fehérítésével több pénzhez juthatna az 

önkormányzat.  

 

Kovács István Zoltán képviselő: 

Az adóemelés nem fogja a falut kihúzni a „kátyúból”, de segíteni fog a helyzeten. A 

lakosoknak hozzá kell járulniuk a falu költségeihez. A környező településeken az egyesületek 

nagyon sokat segítettek a falu előre lépésében. A falu lakosságát tájékoztatni kell arról, hogy 

miért döntöttünk az adóemelés mellett. Mindenképp be kell vonni a lakosságot a település 

fejlődésének támogatásába.  

 

Kiss Sándor Zoltán képviselő: 

Sokan bírálnak, ha önszántukból nem fizetnek, most muszáj lesz.  

 

Hegedűs József képviselő: 

A 12.000 Ft-ra történő emelést támogatom. Úgy gondolom, összességében az elmúlt években 

emelkedtek annyit a bérek és nyugdíjak, hogy a 4.000 Ft-os emelésnek nem szabadna 

problémát okoznia. Ha valaki nem tudja befizetni a kommunális adót, részletfizetést is kérhet.  

 

Vasas Ágostonné jegyző:  

Max. 6 havi részletfizetést lehet kérni.  

 

Demkó Gábor polgármester: 

Ha a novaji állampolgárok azt szeretnék, hogy a község szépüljön, épüljön, el kell, hogy 

fogadják az adóemelést.  

 

Ujvári Katalin Mária képviselő: 

Meg van kötve, hogy a kommunális adót mire kell felhasználni?  

 

Vasas Ágostonné jegyző:  

A testület dönthet úgy, hogy a különbözetből befolyó összeget adott célra fordítja. Egyre 

inkább látható, hogy a kormány el fog menni annak a vizsgálata felé, hogy az önkormányzat 

megtesz-e mindent bevételei növelése érdekében.  

 

Demkó Gábor polgármester: 

Negatív visszhangként megkaptam, hogy mindent társadalmi munkában akarunk elvégezni. 

Nem az a célom, hogy a lakossággal végeztessem el az önkormányzat feladatait, hanem 

közösségépítő jelleggel hoztam ezt létre. Az adóemeléssel az a célom, hogy jól működő 

önkormányzatok saját gazdaságot hozzanak létre, ne mindig az államtól várják a támogatást.  
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Kiss Sándor Zoltán képviselő: 

Ne kelljen más településtől koldulni, mint az idei árvíznél is. Ha nem kapjuk meg az 1 millió 

Ft-ot, az önkormányzat nem tudta volna elvitetni a konténereket.  

 

Demkó Gábor polgármester: 

Ha fehérítenénk a helyi gazdaságot, nagyságrendekkel nagyobb pénzek folynának be.  

 

Demkó Istvánné képviselő: 

Lesznek ellenzők is, ezért nagyon jól le kell kommunikálni a lakosság fel az adóemelést.  

 

Vasas Ágostonné jegyző:  

Ha valakinek nagyon megterhelő az adó megfizetése, szociális segélyezéssel lehet azt 

segíteni.  

 

Szabó Sándor aljegyző:  

Az adó egy ellenszolgáltatás nélküli bevétel.  

 

Kovács István Zoltán képviselő: 

Tudatosítani kell az emberekben, hogy ha alacsony adózásnál maradunk, hosszú távon az 

állam nem fog minket támogatni.  

 

Ujvári Katalin Mária képviselő: 

Meghallgatva a véleményeket javaslom, hogy fogadjuk el a 4.000 Ft-os emelést, azzal a 

feltétellel, hogy pl. falugyűlésen kommunikáljuk le az emelés mértékének miértjét a lakosság 

felé, ne facebook-on.  

 

Kovács István Zoltán képviselő: 

Az iparűzési adóról még nem beszéltünk. Mindenképp maradnék a jelenlegi mértéknél. 

Javaslom, hogy hirdessük meg a vállalkozások felé az 1,6%-os mértéket, hátha kedvet 

kapnának ahhoz, hogy Novajra jöjjenek. Ha az ötlet nem válik be, a későbbiekben el lehet 

gondolkodni az emelésen.  

 

Demkó Gábor polgármester: 

Az idegenforgalmi adóval kapcsolatban még egyszer megkérdezném a képviselőket. 

Bevezessük, vagy sem?  

 

Vasas Ágostonné jegyző:  

Készült kimutatás a vendégéjszakák számáról?  

 

Szabó Sándor aljegyző:  

Igen. Jelképes összeg folyna be éves szinten az idegenforgalmi adóból és jelentős 

adminisztrációval járna.  

 

Vasas Ágostonné jegyző:  

Ha volt a bizottságokba fogadókészség, érdemes megpróbálni az adó bevezetését.  

 

Hegedűs József képviselő: 

Évi 30.000 Ft a sok kellemetlenségért nem érné meg.  
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Demkó Istvánné képviselő: 

Akkor kell majd erre visszatérnünk, ha a településen nő a vendégházak száma.  

 

Ujvári Katalin Mária képviselő: 

Javaslom napoljuk el az idegenforgalmi adó bevezetését, de a későbbiekben mindenképp 

térjünk vissza rá.  

 

Demkó Gábor polgármester: 

Összefoglalva az elhangzottakat kérem, aki elfogadja, hogy a kommunális adó mértékét 2020. 

január 1-től megemeljük 8.000 Ft-ról 12.000 Ft-ra, az iparűzési adó mértékét ne változtassuk 

és ne vezessünk be idegenforgalmi adót, kézfeltartással jelezze.  

 

Szavazás:  

A Képviselő-testület egyhangúlag (6:0:0) az alábbi rendelet módosítást fogadta el:  

 

 

Novaj Községi Önkormányzat 

13/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelete  

Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

a helyi adókról szóló  

1/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 

 

Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C törvény 

1. §-ában kapott felhatalmazása alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 13. pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el. 

 

1. § 

 

2. Magánszemélyek kommunális adója 

 

A helyi adókról szóló 1/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. § az alábbiak szerint 

módosul: 

 

„Az adó mértéke adótárgyanként 12.000,- Ft/év.” 

 

2.§ 

 

A rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba, 2020. január 2-án hatályát veszti. 

 

 

Demkó Gábor Vasas Ágostonné 

polgármester jegyző 
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A rendelet elfogadásra került:  2019. november 28. 

A rendelet kihirdetésre került:  2019. november 29. 

 

Vasas Ágostonné jegyző  

 

 

8. napirendi pont 

Együttműködési megállapodás Novaj Faluvédő Egyesülettel 

Beterjesztő:   Demkó Gábor polgármester 

Beterjesztés módja:   írásban 

 

Demkó Gábor polgármester: 

Mindkét bizottság tárgyalta a napirendi pontokat, kérem a bizottságok állásfoglalását.  

 

Kovács István Zoltán Pénzügyi Bizottság elnöke:  

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, egyhangúlag elfogadásra javasolja a 

testület számára. Ezekre a megállapodásokra szükség van.  

 

Ujvári Katalin Mária Közjóléti és Kulturális Bizottság elnöke:  

A Közjóléti és Kulturális Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, egyhangúlag elfogadásra 

javasolja a testület számára. Javasoljuk az összes egyesülettel egy ugyan ilyen megállapodás 

aláírását. Minden segítséget meg kell adni ahhoz, hogy az egyesületek működőképesek 

legyenek, viszont az önkormányzat is felkéri őket a segítségnyújtásra. Vannak olyan 

pályázatok, amin csak egyesületek indulhatnak. Célunk, hogy az egyesületek aktívan részt 

vegyenek a település életében.  

 

Hegedűs József képviselő: 

Javaslom, hogy az egyesületek és az önkormányzat is folyamatosan figyelje a pályázati 

lehetőségeket. Jelenleg is van egy MOL kiírás, amin 500e Ft-ra lehet pályázni, kifejezetten 

egyesületeknek.  

 

Fórizs Tibor Novaj Faluvédő Egyesület elnöke: 

Korábban az együttműködés a Faluvédő Egyesület és az önkormányzat között a Faluházban 

található Tisztaszoba működtetése miatt jött létre.  

 

Kiss Sándor Zoltán képviselő: 

Nem szeretnék szőrszálhasogató lenni, de kérem, hogy az egyesület vállaljon aktívabb 

szerepet a jövőben. Ha az önkormányzat vásárol pl. 100 db virágot, ültessék el, vagy vállalják 

fel pl. a templomkert gondozását. Az idén semmilyen aktivitást nem láttam az egyesület 

részéről.  

 

Fórizs Tibor Novaj Faluvédő Egyesület elnöke: 

Az utóbbi 3 évben az önkormányzat nem vásárolt virágokat, az egyesületnek pedig nem volt 

rá pénze. Előtte mindig az egyesület tagjai ültették el és gondozták egész nyáron. A 

cserepeket is úgy pótoltuk, hogy az önkormányzat egy fillért sem adott rá.  

 

Kiss Sándor Zoltán képviselő: 

Kérem, mindenképp legyen valami aktivitás az egyesület részéről. Ne zárkózzanak el a 

pályázatírás lehetőségétől sem, segítsük egymást.  
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Fórizs Tibor Novaj Faluvédő Egyesület elnöke: 

Schmetzné segítségével az egyesület beadott egy 3.000.000 Ft-os pályázatot az egyesület jövő 

évi működésére, emellett többek között 5 db népviseleti ruhára, 50 db egyesületi pólóra, 

melegen tartó badellára, zsámolyra a falu rendezvényeihez.  

 

Kiss Sándor Zoltán képviselő: 

Jelenleg elég idősek a tagok, nem lehetne fiatalítani annak érdekében, hogy előrelépés 

történhessen? Jelenlegi formájában majdnem felesleges az egyesület.  

 

Fórizs Tibor Novaj Faluvédő Egyesület elnöke: 

Bárki beléphet az egyesületbe, ha tagdíjat fizet és ha az alapszabályt betartja. Jelenleg 29 

fővel működünk.  

 

Hegedűs József képviselő: 

Papíron le kell fektetni, hogy melyik egyesületnek mi a feladata.  

 

Fórizs Tibor Novaj Faluvédő Egyesület elnöke: 

Jövő évben folytatni fogjuk a „tiszta udvar, rendes ház” értékelést is, mivel igény van rá a 

lakosság részéről.  

 

Kiss Sándor Zoltán képviselő: 

A falunapkor az önkormányzat sok virágot kapott ajándékba. Nem szeretném senkinek sem 

felróni, de a faluvédősök közül senki nem mozdult meg, hogy elültesse azokat.  

 

Fórizs Tibor Novaj Faluvédő Egyesület elnöke: 

Nekem, mint az egyesület vezetőjének akkor szóltak a virágokról, mikor már el voltak ültetve. 

Ha időben jeleznek felém, fél órán belül összehívtam volna a szükséges létszámú embert.  

 

Demkó Gábor polgármester: 

Községünk karbantartásában, szépítésében, turisztikai fejlesztésében kulcsszerepet szánok az 

egyesületnek. Az együttműködési megállapodásba bele kell foglalni, hogy az egyesület mit 

tud bevállalni, gondolok itt pl. a festésre, virágültetésre.  

 

Kovács István Zoltán képviselő: 

Örülök annak, hogy a pénzügyi bizottság külső tagja, Schmetzné Szilvia részt akar venni a 

falu előlendítésében. Az ő kapacitását maximálisan ki kell használni. Szeretném Hegedűs 

Józsefet is az egyesület figyelmébe ajánlani, sok jó ötlete van, amit ki kell használni. Nem 

javaslom, hogy ki legyen mondva, hogy melyik egyesület mit csináljon. Csináljon mindenki 

mindent. Ha pl. a faluvédők bevállalják, hogy megszervezik a virágosítást, javaslom, hogy 

vonják be a többi egyesületet is.  

 

Szabó Sándor aljegyző:  

Civil kerekasztal évek óta működik Ostoroson. Novajon is meg lehet ezt valósítani, az összes 

egyesület bevonásával.  

 

Ujvári Katalin Mária képviselő: 

Javaslom, hogy a civil kerekasztal találkozóra már januárban kerüljön sor. Ezt követően az 

összes egyesülettel meg tudnánk kötni a megállapodást. Január 15-e alkalmas időpont lenne a 

kerekasztal megalakulására.  
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Kovács István Zoltán képviselő: 

Erre elő kell készülni. Pl. meg kell fogalmazni, hogy az önkormányzat mit vár el az 

egyesületektől. Először az egyesületekkel külön-külön le kellene ülni, hogy ki mit tud 

bevállalni.  

 

Demkó Gábor polgármester: 

Javaslom, hogy külön-külön egyeztessünk az egyesületekkel, utána alakítsuk meg a civil 

kerekasztalt.  

 

Demkó Gábor polgármester: 

Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, szavazást rendelek el. Aki egyetért azzal, hogy 

együttműködési megállapodást kössünk a Novaj Faluvédő Egyesülettel, kézfeltartással 

jelezze.  

 

Szavazás:  

A Képviselő-testület egyhangúlag (6:0:0) az alábbi határozatot fogadta el:  

 

120/2019. (XI.27.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

Tárgy: Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a Novaj Faluvédő 

Egyesülettel  

 

Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

 

Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Novaj Faluvédő Egyesülettel 

együttműködési megállapodást köt azzal a kitétellel, hogy a településen működő összes 

civil szervezettel meg kell kötni egy-egy ugyan ilyen megállapodást.  

 

Felelős:  Demkó Gábor polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

9. napirendi pont 

2020. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása 

Beterjesztő:   Vasas Lajosné belső ellenőr; Demkó Gábor polgármester 

Beterjesztés módja:   írásban, később megküldendő anyag 

 

Szabó Sándor aljegyző:  

Az önkormányzatoknál kötelező a belső ellenőrzés. Vasas Lajosné belső ellenőr elkészítette a 

tervezetet, kérem az ütemterv elfogadását.  

 

Kovács István Zoltán Pénzügyi Bizottság elnöke:  

A pénzügyi bizottság az előterjesztést megtárgyalta, egyhangúlag elfogadásra javasolja a 

testület számára.  

 

Demkó Gábor polgármester: 

Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén szavazást rendelek. Aki elfogadja a 2020. évi belső 

ellenőrzési ütemtervet, kézfeltartással jelezze.  
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Szavazás:  

A Képviselő-testület egyhangúlag (6:0:0) az alábbi határozatot fogadta el:  

 

121/2019. (XI.27.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

Tárgy: Javaslat a 2020. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadására 

 

Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

 

Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi belső ellenőrzési 

ütemtervet megtárgyalta és a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal jóváhagyta.  

 

Felelős:  Demkó Gábor polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

10. napirendi pont 

Jelentés a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról 

Beterjesztő:   Demkó Gábor polgármester 

Beterjesztés módja:   szóban 

 

Szabó Sándor aljegyző:  

Az SZMSZ-ben van szabályozva, hogy a testületi ülésen milyen témákkal kell foglalkozni, 

így a lejárt határidejű határozatokról jelentést kell adni. Az alakuló ülés óta elkészült 

határozatokról írásos anyag még nem készült, de a következő ülésekre készülni fog. 

 

 

11. napirendi pont 

Tájékoztató az alakuló ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről 

Beterjesztő:   Demkó Gábor polgármester 

Beterjesztés módja:   szóban 

 

Demkó Gábor polgármester: 

A választás óta eltelt időszakban az alábbi események történtek:  

Az önkormányzat a testület döntése alapján 22,16 AK-át vásárolt, 1,1 millió Ft értékben. Az 

aranykoronákból 6 db záportározónak alkalmas, valamint kulturális, közösségi célokra 

felhasználható területeket vásároltunk. Van még egy további terület, melynek tulajdonosával 

egyeztetéseket folytatok. Ő 1 millió Ft-ért szeretné a telkét eladni, mely véleményem szerint 

max. 250-300e Ft-ot ér.  

Indítottam egy adománygyűjtést a lakosok és a külsős vállalkozók felé az adventi 

rendezvénysorozattal kapcsolatban. Mikulás csomagokat és karácsonyi égősorokat szeretnék 

vásárolni az adományból. A mikuláscsomagokat 2-12 éves korú gyermekek fogják kapni.  

 

Kiss Sándor képviselő:  

Az égősorokat holnap lehet elhozni, el is fogjuk kezdeni a felrakását. 150e Ft körül lesz az 

ára.  
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Demkó Gábor polgármester: 

A maradvány pénzzel szeretném megtámogatni az ifjúsági klub létrehozását, minden pénzzel 

el fogok számolni. Falubejárás többször történt a településen a képviselő testülettel közösen. 

A felső iskola épületét bérbe fogjuk adni, hogy bevételeket tudjunk szerezni. A 

vadásztársaság azt nyilatkozta, hogy a bérleti díjon kívül a felújítási költségekbe is be fog 

szállni. Hegedűs József tud egy külsős céget, akik bérelnének még egy termet, bízom benne, 

hogy sikeres lesz a megállapodás. Tárgyaltam a Magyar Közúttal és az Ostorosbor Zrt-vel is. 

Szeretnénk tőlük megvásárolni a Mocsolyási nyárfás felső részét. Találkoztam a közgyűlés 

elnökeivel, a kabinet főnökúrral. Felvettem a kapcsolatot Dr. Pócsi Tamás ügyvédúrral, 

többek között a ki nem nyitott bolt ügye miatt. Egyeztettem Szerencsi Gáborral a közút 

állapotáról. Ígéretet kaptam arra, hogy az elkövetkezendő években foglalkozni fognak a Novaj 

felé jövő úthálózattal. Tárgyaltam Szabó Ferenccel, a munkaügyi központ osztályvezetőjével 

a közmunka programmal kapcsolatban. Megnyugtatott, hogy kisebb változásokkal, de menni 

fog tovább a program. Találkoztam a felsőtárkányi és az ostorosi polgármester urakkal is, 

információ csere és közös lehetőségek megbeszélése miatt. Elkezdtem a doni hősök 

megemlékezésének szervezését, ami január 19-én lesz. A doni emléket fejleszteni szeretnénk, 

így az ünnepséget nagyobb volumenűvé tudnánk tenni.  

 

Kovács István Zoltán képviselő: 

A doni megemlékezés igazából az I-II. világháborúban elesett katonák megemlékezéséről 

kellene, hogy szóljon. Ez a legjelentősebb a falu életében. A településen még most is élnek 

közvetlen leszármazottjai a háborúban elesett katonáknak.  

 

Szabó Sándor aljegyző:  

Én mióta itt dolgozom úgy tudtam, hogy Novajon január 12-én, a doni áttörés napján, 

kimondottan doni megemlékezés van tartva.  

 

Kovács István Zoltán képviselő: 

A Don-kanyarnál nem olyan sok novaji volt. Én azt gondolom, hogy az I-II. vh-ban elesett 

katonákról kell megemlékezni. A júniusi megemlékezést Novajon soha nem tartottuk meg.  

 

Demkó Gábor polgármester: 

Javaslom, hogy az idei évtől a megemlékezést a novaji hősök emlékére tartsuk meg. A doni 

hősök tiszteletére készíttettem egy keresztet emléktáblával és egy sisakkal, ami az I-II. vh-ban 

elesett hősök tiszteletére állított emlékmű mellé lesz kiállítva.  

Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, szavazást rendelek el. Aki elfogadja a tájékoztatót, 

kézfeltartással jelezze.  

 

Szavazás:  

A képviselő-testület (6 tagjának jelenlétében) alakszerű határozathozatal nélkül egyhangú 6 

igen szavazattal a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette.  

 

 

12. napirendi pont 

Egyebek 

 

Szabó Sándor aljegyző:  

Jogszabály lehetővé teszi az önkormányzatok számára, hogy a képviselő-testület igazgatási 

szünetet rendeljen el, meghatározott időszakokban. Idén nyáron a hivatalnál nem volt 
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igazgatási szünet. Javaslom a képviselő-testület számára, hogy a téli időszakban 2019. 

december 23-ára (hétfő) és 2019. december 30-31-ére (hétfő-kedd) a szabadság terhére 

rendelje el az igazgatási szünetet. Az igazgatási szünet ideje alatt anyakönyvi ügyek 

intézésére telefonos elérhetőséget fogunk biztosítani.  

 

Demkó Gábor polgármester: 

Kérdés, észrevétel az igazgatási szünettel kapcsolatban van-e? Amennyiben nincs, kérem, 

szavazzunk. Aki elfogadja a javaslatot, kézfeltartással jelezze.  

 

Szavazás:  

A Képviselő-testület egyhangúlag (6:0:0) az alábbi határozatot fogadta el:  

 

122/2019. (XI.27.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

Tárgy: Javaslat téli igazgatási szünet elfogadására 

 

Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

 

Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 

2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az 

Ostorosi Közös Önkormányzati Hivatal Novaji kirendeltségében 2019. december 23. 

napjára és 2019. december 30. napjától 2019. december 31. napjáig igazgatási szünetet 

rendel el.  

Az igazgatási szünet alatt az Ostorosi Közös Önkormányzati Hivatal Novaji 

kirendeltsége zárva tart. 

 

Felelős:  Szabó Sándor aljegyző 

Határidő:  azonnal 

 

Kovács István Zoltán képviselő: 

Szeretnélek meghívni titeket holnap este 17 órára a Művelődési Házba a miskolci Bartók Béla 

Zeneművészeti Szakgimnázium koncertjére.  

 

Demkó Gábor polgármester: 

Javaslom, hogy mi, mint képviselők, támogassuk egy jelképes összeggel az előadókat.  

 

Fórizs Tibor Novaj Faluvédő Egyesület elnöke: 

A faluvédő egyesület részéről felajánlom, hogy az egyesület nevében történjen a holnapi 

adománygyűjtés.  

 

Kiss Sándor Zoltán képviselő: 

A faluvédő egyesület az összes rendezvényre kitehetne egy gyűjtőedényt. Ne csak az 

önkormányzattól várják a támogatást, vagy pályázatokból, hanem gyűjtsenek saját céljaikra, 

mint pl. virágosításra.  
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Kovács István Zoltán képviselő: 

Dávidék abban gondolkodnak, hogy alapítványt fognak létrehozni. Egy alap-, közép- és 

felsőfokú zenei oktatás fog elindulni. Novajon szeretnék ezt létrehozni. A tavalyi koncerten 

30e Ft adomány jött nekik össze, amiből az idei táboruk élelmezését tudták finanszírozni.  

 

Hegedűs József képviselő: 

Helyi szinten szeretnék létrehozni egy ifjúsági munka-, tűz- és katasztrófavédelmi 

egyesületet. Egy idő után az lenne a cél, hogy átvegyük az ifjúsági klub fenntartását az 

önkormányzattól. Az önkormányzat ad nekünk helyet, cserébe mi pl. festéssel támogatjuk a 

falut. Az egyesület legnagyobb célja egy olyan raktár kialakítása lenne, ahol egyéni 

védőeszközök, felszerelések lennének elhelyezve, melyeket katasztrófa esetén mozgósítani 

lehetne. Felvetődött egy önkéntes tűzoltóság létrehozása, de annak a szigorú szabályozás 

miatt nem tudnánk megfelelni. Januárban szeretnénk elkezdeni az egyesület létrehozását, 

melynek az elnöke én lennék, egyik alelnök Juhász Dávid, a másik Kovács Dávid.  

 

Kiss Sándor Zoltán képviselő: 

Szivattyúkra kellene pályázni, arra van igény árvíz esetén.  

 

Demkó Gábor polgármester: 

Egyéb kérdés, észrevétel a nyílt üléshez kapcsolódóan van-e? Amennyiben nincs, zárt üléssel 

folytatjuk a testületi ülést.  

 

 

K.m.f. 

 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

Demkó Gábor Vasas Ágostonné 

polgármester jegyző 

 

…………………………………… 

Uj Krisztina 

jegyzőkönyvvezető 

 


