
Nőtincs Község Önkormányzata képviselő-testülete 
 
 

5/2021. számú 
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Készült: Nőtincs Község Önkormányzata képviselő-testületének 2021. szeptember 27-én 
18.00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről.  
 
Jelen vannak:  Hugyecz Ádám János  polgármester 
 Máté Zoltán  alpolgármester 
 Hugyecz Norbert képviselő 
 Karácsony Sándor  képviselő 
 Kovács Mária Veronika  képviselő 
 Nagy László  képviselő 
 Tamis Ágota  képviselő 

 
Tanácskozási joggal:  Dr. Császár Károlyné jegyző 
 
Jegyzőkönyvvezető: Cserey László  
 
Hugyecz Ádám János polgármester köszönti a megjelent képviselőket. A jelenléti ívből 
megállapítja, hogy a képviselő-testületi tagok közül 5 fő van jelen, egy fő, Nagy László jelezte, 
hogy csak később fog csatlakozni. Tamis Ágota tájékoztatta a testületet, hogy 20 órakor elkell 
mennie, így valószínűleg nem tud végig jelen lenni a testületi ülésen. Az ülés határozatképes, 
így azt Hugyecz Ádám János polgármester 18 óra 10 perckor megnyitja. 

A napirendi pontok közül javasolja a 8-as és a 9-es napirendipontok megcserélését. Más javaslat 
nincs, így a kiküldött meghívó szerint 14 napirendi pont vár megtárgyalásra. A képviselők a 
napirendi javaslatot egyhangúlag elfogadják, így a jóváhagyott napirend a következő: 
 
 
Napirendi pontok: 

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
előterjesztő: Hugyecz Ádám János polgármester 
 

2. Beszámoló a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről 
előterjesztő: Hugyecz Ádám János polgármester 
 

3. Nőtincsi Vár-Lak Óvoda és Bölcsőde vezetőjének 2020-2021. évi munkabeszámolója, és 
2021-2022. évi munkaterve 
előterjesztő: Hugyecz Ádám János polgármester 
                     Bartkievicsné Hegedűs Krisztina óvodavezető 
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4. Beszámoló a védőnő 2020. évi munkájáról 
előterjesztő: Hugyecz Ádám János polgármester 
 

5. Beszámoló a könyvtár 2020. évi munkájáról 
előterjesztő: Hugyecz Ádám János polgármester 
                    Kovács Mária Veronika könyvtáros 

6. Beszámoló az Adóhatóság 2020. évi munkájáról 
előterjesztő: Hugyecz ÁdámJános polgármester 
                    Dr. Császár Károlyné jegyző 
 

7. A VP6-19.2.1.–13-10-21 kódszámú Településkép megőrzése című felhívásra beadott 
LEADER pályázat módosítása, a 14/2021. (VII.2) sz. határozat hatályon kívül helyezése 
előterjesztő: Hugyecz Ádám János polgármester 

8. Hozzájárulás az NTF. Kft. szívességi ingatlanhasználatához 
előterjesztő: Hugyecz Ádám János polgármester 

9. NTF Kft. javadalmazási szabályzatának elfogadása 
előterjesztő: Hugyecz Ádám János polgármester 
 

10. Vendégház bővítéséhez szükséges tervezői dokumentáció elkészíttetése  
előterjesztő: Hugyecz Ádám János polgármester  
 

11. Piac kialakításával kapcsolatos pályázat látványterveinek bemutatása 
előterjesztő: Hugyecz Ádám János polgármester 
 

12. Önkormányzati busz használatára vonatkozó szabályzat előkészítése 
előterjesztő: Hugyecz Ádám János polgármester  
 

13. Közvilágítási hozzájárulás előkészítése 
előterjesztő: Hugyecz Ádám János polgármester  
 

14. Egyebek: 
a.) Őszi rendezvények 
b.) Közösségi kézműves estek 
c.) Tűzifa támogatás 
d.) Védőnő bérkiegészítése 
e.) Beszámoló a NTF Kft. munkájáról 
f.) Halgazdálkodási feladatok, horgászverseny szervezése 

előterjesztő: Hugyecz Ádám János polgármester 
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1. napirendi pont – Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
előterjesztő: Hugyecz Ádám János polgármester  
 
Hugyecz Ádám János polgármester tájékoztatja a testületet a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról.  
 
A 6/2021.(VII.2.) számú határozatban született döntés alapján megtörtént a szakértői vizsgálat 
elvégzése. A végleges szakértői vélemény a napokban várható. A vett minták alapján a terület 
vélhetően beépíthető, körülbelül 2 m mélyen volt észlelhető talajvíz. A tényleges építési tervek 
ismeretében ajánlott egy talajmechanikai vizsgálat is. 
Hugyecz Norbert képviselő kérdésére, hogy mégis ez a talajvíz pontosabban mit jelent, Tamis 
Ágota képviselő kiegészítve az elmondottakat, a talajmintákat készítő szakértőre hivatkozva 
elmondta, hogy ez a szakértői vélemény kevés lesz a beépíthetőséget illetően, ezért javasolt a 
talajmechanikai vélemény elkészíttetése is. Hugyecz Ádám János polgármester a talajvíz 
kapcsán még kitért arra a lehetőségre is, hogy csapadékosabb időben ez a szint magasabb is 
lehet. 
Hugyecz Ádám János polgármester javasolja, hogy várjuk meg a szakértői vélemény 
megérkezését, azt megvizsgálva, lehet további döntést hozni. 
 
A 7/2021.(VII.2.) számú képviselő-testületi határozat végrehajtása, a díszpolgári cím 
adományozása a határozatnak megfelelően megtörtént. 
 
A 8/2021.(VII.2.) számú képviselő-testületi határozatban született döntés végrehajtása, a 
vészhelyzeti korlátozások miatt, amelyek előírják, hogy a vészhelyzet ideje alatt nem lehet új 
díjakat kivetni, vagy meglévőt emelni, módosított formában valósult meg, a jetski 
tevékenységre kivetendő területhasználati díj kivetése kimaradt. 
 
A 13/2021. (VIII.6.) számú képviselő-testületi határozatban hozott döntés alapján a 
közvilágítási testek karbantartására a szerződés megkötése megtörtént a PAHUSZ Bt-vel. A Bt. 
képviselője több esetben végzett már karbantartási munkákat a településen. A közvilágítás 
fejlesztési lehetőségét bemutatva, egy hét időtartamra a település központjában, egy korszerű 
LED-s lámpatestet is felszerelt tesztelés céljából. A lámpatest kisebb energia fogyasztással, 
nagyobb teljesítményre képes. 

A közeljövőben szükségesé válik a közvilágítás fejlesztése, csak ennek költségei lesznek. 

Hugyecz Norbert képviselő javasolja, hogy fejlesztés esetén, megfelelően határozzák meg a 
közvilágítási testek fényerejét. Hugyecz Ádám János polgármester válaszában egyetértett a 
javaslattal, kiegészítve a javaslatot a közvilágítási lámpatestek fényszórási szögének helyes 
megválasztásának célszerűségével is. 

Hugyecz Norbert képviselő még megemlítette, hogy az új, nagyobb fényerőjű lámpatestek 
zavarhatják a közelben lakókat. Hugyecz Ádám János polgármester válaszában tájékoztatta 
Hugyecz Norbert képviselőt, hogy gazdaságossági szempontok miatt, elsődlegesen a 
településen áthaladó főút közvilágításának a korszerűsítése fontos. 
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A 14/2021. (VIII.6.) számú képviselő-testületi határozatban született döntés, hogy Nőtincs 
Község Önkormányzata pályázatot nyújtson be a Börzsöny Térsége Egyesület által kiírt VP6-
19.2.1.–13-10-21 kódszámú Településkép megőrzése című felhívásra. A támogatási 
kérelemben szereplő fejlesztés megnevezése: Buszmegállók felújítása Nőtincsen pályázat 
beadása, a pályázat céljának módosítása miatt, nem történt meg. A módosítás jelen képviselő-
testületi ülés későbbi napirendi pontjaként lesz megtárgyalva. 

A 15/2021 (VIII.6.) számú képviselő-testületi határozat alapján az MFP-UHK/2021 
azonosítószámú, „Út, híd kerékpárforgalmi létesítmény felépítése/felújítása” pályázaton belül 
„Nőtincs Község útjainak felújítása” tevékenységre az OTYS Úttechnikai Kft-vel a szerződés 
megkötésre került, a cég hamarosan elkezdi a szerződésben kijelölt utak felújítását. 

A 17/2021. (VIII.6.) számú képviselő-testületi határozat felhatalmazása és a Magyarország 
2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020 évi XC. törvény 3. melléklet 2.2.1. pontja 
alapján benyújtásra került 78 m3 kemény lombos fa értékének megfelelő támogatási igény. 59 
m3- re a támogatási összeg meg is érkezett. 

Hugyecz Ádám János polgármester kérdése, hogy a lejárt határozatokra vonatkozó 
előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele, javaslata, illetve a határozati 
javaslatot elfogadják-e. Mivel a képviselők részéről más javaslat nem érkezett, ezért a 
polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
A képviselőtestület a beszámolót 6 igen, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadja és 
az alábbi határozatot hozza: 
 
                                              21/2021.(IX.27.) képviselő-testületi határozat 
 
Nőtincs Község Önkormányzat képviselő-testülete a polgármester előterjesztését elfogadja, 
mely alapján a 7/2021.(VII.2.), 8/2021.(VII.2.), 13/2021. (VIII.6.), 14/2021. (VIII.6.), 
15/2021 (VIII.6.) és a 17/2021. (VIII.6.) számú képviselő-testületi határozat beszámolási 
kötelezettségét megszünteti. 
 

2. napirendi pont – Beszámoló a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről 
előterjesztő: Hugyecz Ádám János polgármester  
 

Hugyecz Ádám János polgármester, az előző 2021.08.26-ai képviselő-testületi ülés óta eltelt 
időszakban hozott fontosabb intézkedésekről számol be: a fogorvos hiányának kérdése 
továbbra sem rendeződött, az a fiatal fogorvos, akivel tárgyalások folytak, a kutatási pályát 
választva lemondta a lehetőséget, hogy elvállalja a megbízást.  

Megtörtén az MFP-AEE pályázat alapján az orvosi eszközök beszerzése 2 000 000 Ft értékben. 
Ezen felül az önkormányzat saját forrásból további elavult eszközök beszerzését is támogatta.  
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Elkészült az új tető a hivatal és az önkormányzati épületén, helyére kerültek a napelemek is, a 
villámvédelem kiépítése még folyamatban van. A tető hiányából eredő beázások is ki lettek 
javítva. 

Több havi monitoriálás alapján kimutatható, hogy a tónál elhelyezett napelemek teljesítménye 
jelentősen javult a tavalyi évhez viszonyítva, így sikeresnek mondható a tavaszi korszerűsítése 
a rendszernek. 

A berkenyei hűtőház tulajdonosával folytatott egyeztetések alapján, egyezség született, hogy a 
tó megfelelő vízszintjének fenntartása végett, az önkormányzattal közös pályázat segítségével 
megemelik a zsilip szintjét, megemelik a partvonalat, így a megemelt vízszint biztosítani tudja 
majd az almáskert locsolását, illetve a halállománynak is megfelelő mennyiségű víz lesz a 
tóban. Hugyecz Norbert képviselő megkérdezte, hogy mindez mennyibe fog kerülni az 
önkormányzatnak, Hugyecz Ádám János polgármester válaszában tájékoztatta, hogy az 
önkormányzatnak semmibe nem fog kerülni, mivel a hűtőház tulajdonosának pályázatában fog 
részt venni az önkormányzat, és a pályázatból kapott pénzekből lesznek megvalósítva a 
fejlesztések. 

Hugyecz Ádám János polgármester kérdése, hogy a szóbeli előterjesztéssel kapcsolatban van-e 
valakinek kérdése, észrevétele, javaslata. Mivel a képviselők részéről más javaslat nem 
érkezett, ezért a polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
A képviselőtestület a beszámolót 6 igen, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadja és 
az alábbi határozatot hozza: 
 
                                              22/2021.(IX.27.) képviselő-testületi határozat 
 
Nőtincs Község önkormányzatának képviselő-testülete egyhangúlag elfogadja a polgármester 
beszámolóját a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről. 
 
Felelős: Hugyecz Ádám János polgármester 
Határidő: intézkedést nem igényel 
 
 
3. napirendi pont - Nőtincsi Vár-Lak Óvoda és Bölcsőde vezetőjének 2020-2021. évi 
munkabeszámolója, és 2021-2022. évi munkaterve 
előterjesztő: Hugyecz Ádám János polgármester 
                    Bartkievicsné Hegedűs Krisztina óvodavezető 
                    (írásbeli előterjesztés, a munkabeszámoló és munkaterv csatolva) 
 
Hugyecz Ádám János polgármester felkéri Bartkievicsné Hegedűs Krisztina óvodavezetőt, 
hogy az írásos beszámolójához, ha kiegészítése van azt tegye meg. 
Bartkievicsné Hegedűs Krisztina óvodavezető elmondja, hogy a benyújtott beszámolóban 
igyekezett megemlíteni minden fontos tényt az óvoda és bölcsőde működésével kapcsolatban. 
Az eltelt időszakban, a járványügyi helyzetet leszámítva az óvoda, emelkedő létszám mellett 
zökkenőmentesen működött.  
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Ezt bizonyítja az előző képviselő-testületi ülésen, az óvoda maximális létszámának emeléséről 
hozott határozata is. 
A jövőre nézve fontos szempont az óvodai gyermek létszám fenntartása, amelynek 
köszönhetően tovább működhet az óvoda. 
A bölcsődébe is folyamatos a jelentkezés, mindenkit igyekeznek befogadni. Itt is megfelelő 
létszámban vannak a gyermekek. 
A sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása is, a Rétsági Szakszolgálat bevonásával megfelelő 
módon történik. 
Kovács Mária Veronika kérdésére, hogy helyileg hol történik a sajátos nevelési igényű 
gyermekekkel a foglalkozás, Bartkievicsné Hegedűs Krisztina óvodavezető elmondja, hogy 
helyben folynak a foglalkozások. 
Tamis Ágota képviselő kérdésére, hogy megtörtént már a kapcsolatfelvétel az új 
iskolaigazgatónővel, Bartkievicsné Hegedűs Krisztina óvodavezető tájékoztatja a képviselőket 
a kapcsolatfelvételről. A nagycsoportosok közel fele fog iskolába menni, sajnos a 
járványhelyzet miatt sok gyermek elmaradt az elvárt fejlődéstől, annak ellenére, hogy a 
felkészítési időszakot is meghosszabbítottak. 
A becsatolt munkabeszámolóban leírtakon kívül Bartkievicsné Hegedűs Krisztina óvodavezető 
tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Nemzeti Pedagógusi Kar Nógrád Megyei 
szervezetének tagja lett, és ezen szervezeten belül létrehozott egy munkacsoportot a terület 
vezető óvónői részére. Ez a munkacsoport, Nőtincsen meg is tartotta első találkozóját, amelyre 
nagy létszámban jelentkeztek az érdeklődök és a csoportban végzett munka is sikeresnek 
tekinthető. 
Hugyecz Ádám János polgármester felajánlotta az önkormányzat támogatását a jövőbeli 
találkozók megszervezésében, akár szállás, akár a résztvevők étkeztetése tekintetében. 
 
Hugyecz Ádám János polgármester kérdése, hogy a beszámolóval kapcsolatban van-e 
valakinek kérdése, észrevétele, javaslata. Mivel a képviselők részéről más észrevétel, javaslat 
nem érkezett, ezért a polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
A képviselőtestület a beszámolót 6 igen, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadja és 
az alábbi határozatot hozza: 
 
                                              23/2021.(IX.27.) képviselő-testületi határozat 
 
Nőtincs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nőtincsi Vár-Lak Óvoda és Bölcsőde 
vezetőjének 2020. évi munkájáról szóló beszámolót és a 2021-2022.évi munkatervét 
megvitatta, azt az előterjesztett formában elfogadja. 
 
Felelős: Hugyecz Ádám János polgármester 
Határidő: 2021. szeptember 30. 
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4. napirendi pont - Beszámoló a védőnő 2020. évi munkájáról 
előterjesztő: Hugyecz Ádám János polgármester  
                     (írásbeli előterjesztés, a munkabeszámoló csatolva) 
 
Hugyecz Ádám János polgármester a védőnő által készített beszámolóból kiemelte, hogy bár 
csökkenek a születések számai, de a beköltözők gyermekei pótolják ezt a hiányt.  
Még megemlítette, a védőnő jó kapcsolatot tart az intézményekkel, a gyermekek szüleivel, így 
sikeresen tudja végezni a munkáját. 
  
Hugyecz Ádám János polgármester kérdése, hogy a beszámolóval kapcsolatban van-e 
valakinek kérdése, észrevétele, javaslata. Mivel a képviselők részéről más észrevétel, javaslat 
nem érkezett, ezért a polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
A képviselőtestület a beszámolót 6 igen, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadja és 
az alábbi határozatot hozza: 
 
                                              24/2021.(IX.27.) képviselő-testületi határozat 
 
Nőtincs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nőtincs Község Önkormányzat 
védőnő munkájáról szóló 2020. évi beszámolót megvitatta, azt az előterjesztett formában 
elfogadja.. 
 
A határozat további intézkedést nem igényel. 
 
 
5. napirendi pont - Beszámoló a könyvtár 2020. évi munkájáról 
előterjesztő: Hugyecz Ádám János polgármester 
                     Kovács Mária Veronika könyvtáros  
                     (írásbeli előterjesztés, és beszámoló csatolva) 

Hugyecz Ádám János polgármester felkéri Kovács Mária Veronika könyvtárost, hogy tartsa 
meg a beszámolóját. 
 
Kovács Mária Veronika könyvtáros szóbeli beszámolójában kiemeli, hogy a járványügyi 
helyzet miatt nagyon csökkent a könyvtár látogatottsága. A látogatók hiányában viszont sikerült 
elvégezni a könyvtári állomány leválogatását, leltározását, selejtezését, rendezését. 
A járványhelyzet ideje alatt is biztosított volt a kiszolgálás, a könyvtár ajtajában történő 
átadással, vagy házhoz szállítással. 
Aggodalomra ad okot, hogy ameddig az alsó tagozatosok még látogatják a könyvtárat, a felső 
tagozatosokról ez nem mondható el. 
Nagyon jól működik a könyvtári szolgáltató rendszer, és örvendetes módon a beszerzési 
normatíva is megemelkedett. 
Sikeres volt a könyvtár szervezésében megtartott Ültess egy fát, olvass alatta akció, valamint a 
Schäffer Erzsébet előadás. 
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Hugyecz Ádám János polgármester kérdése, hogy a beszámolóval kapcsolatban van-e valakinek 
kérdése, észrevétele, javaslata. Mivel a képviselők részéről más észrevétel, javaslat nem 
érkezett, ezért a polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
A képviselőtestület a beszámolót 5 igen, 0 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadja és 
az alábbi határozatot hozza: 
 
                                              25/2021.(IX.27.) képviselő-testületi határozat 
 
Nőtincs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nőtincs Község Önkormányzat 
könyvtári munkájáról szóló 2020. évi beszámolót megvitatta, azt az előterjesztett formában 
elfogadja. 
 
A határozat további intézkedést nem igényel. 
 
 
6. napirendi pont – Beszámoló az Adóhatóság 2020. évi munkájáról 
előterjesztő: Hugyecz Ádám János polgármester 
                    Dr. Császár Károlyné jegyző 
                    (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
 
Hugyecz Ádám János polgármester felkéri Dr. Császár Károlyné jegyzőt, hogy tartsa meg az 
Adóhatósági beszámolót. 
 

Dr. Császár Károlyné jegyző beszámolója elején kihangsúlyozta, hogy mindhárom település 
esetében az az Adóhatóság elsődleges célja, hogy behajtsa az adótartozásokat. A behajtás 
hatékonyságát az Adóhatóság, a harmadik felszólítás után kiszabható közigazgatási végrehajtási díj 
alkalmazásával nyomatékosítja. A végrehajtási bírság saját bevételnek számít, így az önkormányzat 
bevételeit növeli. 
A veszélyhelyzetre való tekintettel egyelőre semmilyen új, vagy emelt összegű adó kivetése nem 
lehetséges, az iparűzési adót is a NAV-nak kell bevallani. 
 

Hugyecz Ádám János polgármester kérdése, hogy a beszámolóval kapcsolatban van-e 
valakinek kérdése, észrevétele, javaslata. Mivel a képviselők részéről más észrevétel, javaslat 
nem érkezett, ezért a polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
A képviselőtestület a beszámolót 6 igen, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadja és 
az alábbi határozatot hozza: 
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26/2021.(IX.27.) képviselő-testületi határozat 
 
Nőtincs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az adóhatóság 2020. évi munkájáról 
szóló beszámolót megvitatta, azt az előterjesztett formában elfogadja. 
 
A határozat további intézkedést nem igényel. 
 

7. napirendi pont – A VP6-19.2.1.–13-10-21 kódszámú Településkép megőrzése című 
felhívásra beadott LEADER pályázat módosítása, a 14/2021. (VII.2) sz. határozat hatályon 
kívül helyezése 
előterjesztő: Hugyecz Ádám polgármester (szóbeli előterjesztés) 
 
Hugyecz Ádám János polgármester szóbeli előterjesztésében elmondja, hogy mivel a 
pályázaton elnyerhető összegből csak kettő buszmegálló lenne elkészíthető, ami nem segítene 
a településen lévő buszmegállók egységes képének kialakításához, inkább egy árokásó 
munkagép beszerzése lenne hasznosabb, amellyel a településen található útmenti árkok 
önerőből karbantarthatóak lennének. Az árokásáson kívül a munkagéphez járó kiegészítő 
adapterek segítségével egyéb feladatokat is el lehet vele végezni. 
A munkagép kezelésére is van megfelelő személy, így az sem okozna gondot. 
Hugyecz Norbert képviselő megkérdezte, hogy be lett kérve több árajánlat, és esetleg ő is 
tudna segíteni egy árajánlat beszerzésében. 
Hugyecz Ádám polgármester tájékoztatja a képviselőt, hogy több árajánlat is van, de nyitott 
további árajánlatok megtekintésére. 
A pályázat céljának módosításához szükség van a 14/2021. (VII.2). számú képviselő-testületi 
határozat hatályon kívül helyezésére. 
Hugyecz Ádám polgármester arra kéri a képviselő-testületet, hogy fogadja el a pályázat 
céljának módosítását, valamint helyezze hatályon kívül a 14/2021. (VII.2). számú képviselő-
testületi határozatot. 
 
Miután a jelenlévők részéről más javaslat nem érkezett, Hugyecz Ádám János szavazásra 
bocsátja a 14/2021.(VII.2.) számú képviselő-testületi határozat hatályon kívül helyezését. 
 A képviselő-testület 6 igen, 0 tartózkodó és 0 ellenszavazattal meghozta az alábbi határozatot: 
 

27/2021.(IX.27.) képviselő-testületi határozat 
 

Nőtincs község Önkormányzatának képviselő-testülete a polgármester előterjesztését elfogadja 
és úgy dönt, hogy a 14/2021. (VII.2). számú képviselő-testületi határozatát hatályon kívül 
helyezi, mivel a VP6-19.2.1.–13-10-21 kódszámú Településkép megőrzése című felhívásra - 
LEADER pályázat – más pályázatot nyújt be.  
 
Felelős: Hugyecz Ádám János 
Határidő: Intézkedést nem igényel 
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Hugyecz Ádám János szavazásra bocsátja az árokásó munkagép beszerzésére benyújtható 
pályázatot. 
 A képviselő-testület 6 igen, 0 tartózkodó és 0 ellenszavazattal meghozta az alábbi határozatot: 
 
 

28/2021. (IX. 27.) képviselő-testületi határozat 
 
Nőtincs község Önkormányzatának képviselő-testülete a polgármester előterjesztését 
elfogadja, és támogatja, hogy Nőtincs Község Önkormányzata pályázatot nyújtson be a 
Börzsöny Térsége Egyesület által kiírt VP6-19.2.1.–13-10-21 kódszámú Településkép 
megőrzése című felhívásra. 
A támogatási kérelemben szereplő fejlesztés megnevezése: Árokásó gép beszerzése 
A fejlesztés megvalósításának helyszíne az önkormányzat székhelye: 2610 Nőtincs, Szabadság 
út 50. 
Amennyiben lehetőség nyílna több pályázat benyújtására is, akkor a második pályázat tárgya 
rézsűkaszával felszerelt kistraktor beszerzése legyen. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy a pályázat benyújtásáról 
gondoskodjon, az ehhez szükséges intézkedéseket tegye meg, és a kapcsolódó szerződéseket 
kösse meg. 
 
Felelős: Hugyecz Ádám János polgármester  
Határidő: 2021. október 2. 

 

 
8. Napirendi pont - Hozzájárulás az NTF. Kft. szívességi ingatlanhasználatához 

előterjesztő: Hugyecz Ádám János polgármester 
(szóbeli előterjesztés melléklete csatolva) 

 
Hugyecz Ádám János polgármester szóbeli előterjesztésében tájékoztatja a képviselő-testületet, 
hogy a tónál lévő, Nőtincs külterület 065/6 helyrajzi számon található „kivett víztározó” 
megjelölésű, jelenleg kihasználatlanul álló ingatlanra a Nőtincsi Településüzemeltetési és 
Fejlesztési Kft, a Börzsöny Térsége Egyesület által kiírt VP6-19.2.1.-13-12-21 kódszámú 
„Mikrovállalkozások fejlesztése” című pályázat megvalósításaként mobilházat telepítene, a 
támogatási időszak során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések támogatást igénylő általi 
aktiválásához. 
  
Tamis Ágota képviselő érdeklődik, hogy mire lenne használva a mobilház? 
Hugyecz Ádám János polgármester válaszában tájékoztatja a képviselőt, hogy raktározási 
célokra lenne használva, valamint a annak esetére, ha a Kft. a jövőben átvenné a tógazdálkodási 
tevékenységet, kihelyezett irodát rendeznek be oda.  
 
Hugyecz Norbert képviselő megkérdezte, hogy máshova nem lehetne elhelyezni? 
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Hugyecz Ádám János polgármester válaszában tájékoztatja a képviselőt, hogy más ingatlan 
hiányában sajnos nincsen lehetőség máshol tárolni. A fejlesztéssel érintett területet 
adottságaiból adódóan nem lehet semmilyen gazdasági célra felhasználni, az előző évben 
megvizsgált telekkialakítás pedig nem lehetséges.  
 
Miután a jelenlévők részéről más javaslat nem érkezett, Hugyecz Ádám János szavazásra 
bocsátja a napirendi pont határozatát. A képviselő-testület 6 igen, 0 tartózkodó és 0 
ellenszavazattal meghozta az alábbi határozatot: 
 

29/2021. (IX.27.) képviselő-testületi határozat 
 

Nőtincs Község Önkormányzatának képviselő-testülete a polgármester előterjesztését 
elfogadja, mely alapján a tulajdonban lévő természetben Nőtincs külterület 065/6 helyrajzi 
számon található „kivett víztározó” megjelölésű, jelenleg kihasználatlanul álló ingatlanra a 
Nőtincsi Településüzemeltetési és Fejlesztési Kft, a Börzsöny Térsége Egyesület által kiírt 
VP6-19.2.1.-13-12-21 kódszámú „Mikrovállalkozások fejlesztése” című pályázat 
megvalósításaként mobilházat telepítsen, a támogatási időszak során megvalósuló 
infrastrukturális fejlesztések támogatást igénylő általi aktiválásához. 
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a szívességi ingatlanhasználati szerződés 
megkötéséről. 
 
Felelős: Hugyecz Ádám János polgármester 
Határidő: 2021. október 15. 
 

 
 
9. napirendi pont – NTF Kft. javadalmazási szabályzatának elfogadása 
előterjesztő: Hugyecz Ádám polgármester (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Hugyecz Ádám János polgármester a napirend előterjesztésében elmondja, hogy a 2009. 
november 26-án kihirdetett, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb 
működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény rendelkezései alapján több kérdésben kell, hogy 
döntsön – az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat illetően – a Képviselő-testület.  

A jogszabály értelmében meg kell alkotni a gazdasági társaságoknak a vezető tisztségviselők, 
felügyelőbizottsági tagok, valamint a vezető beosztású munkavállalók javadalmazása, valamint 
a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak 
rendszeréről szóló szabályzatot. A szabályzatot az elfogadásától számított harminc napon belül 
a cégiratok közé letétbe kell helyezni. 

A szabályzat jogi szakértővel is véleményeztetve lett. 

 
Hugyecz Ádám János szavazásra bocsátja a napirendi pont határozatát. A képviselő-testület 6 
igen, 0 tartózkodó és 0 ellenszavazattal meghozta az alábbi határozatot: 
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30/2021.(IX.27.) képviselő-testületi határozat 
 
1. Nőtincs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztulajdonban álló gazdasági 
társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdése 
alapján elfogadja – a határozat mellékletét képező - a Nőtincs Község Önkormányzatának 
tulajdonában álló gazdasági társaságok javadalmazási szabályzatát és felkéri a polgármestert a 
szabályzat aláírására. 

2. A Képviselő-testület felkéri az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság ügyvezetőjét, 
hogy intézkedjen a szabályzatnak a cégiratok közé történő letétbe helyezése iránt. 

 
Felelős: Hugyecz Ádám János polgármester 
Határidő: 2021. október 4. 
 
10. napirendi pont – Vendégház bővítéséhez szükséges tervezői dokumentáció elkészíttetése 
előterjesztő: Hugyecz Ádám János polgármester (szóbeli előterjesztés) 
 
Hugyecz Ádám János polgármester szóbeli előterjesztésében tájékoztatja a képviselő-
testületet a közeljövőben induló TOP-s, infrastrukturális fejlesztéseket támogató pályázatokról. 
A pályázat segítségével bővíteni lehetne a tóparti vendégházat, három szoba hozzáépítésével a 
jelenlegi épülethez, így az önkormányzat, a több szoba kiadásával, növelni tudná a bevételeit. 
A bővítést a vendégház, tó felől nézve, baloldalán lehetne megvalósítani.  
Azt kellene eldönteni, hogy felkészülve a pályázati kiírásokhoz, készíttessünk építési terveket. 
 
Tamis Ágota képviselő szerint célszerűbb lenne a szolgáltatások színvonalát fejleszteni, és így 
elérni magasabb bevételt a szobák kiadásából. Például szauna, jakuzzi, úszómedence 
építésével, de egy étterem is nagyon hiányzik. 
 
Hugyecz Norbert képviselő szerint is a szolgáltatásokat kellene bővíteni, egy, a most is itthon 
nagyon népszerű wellness irányba. A szobák kiadási díjait az igénybe vett szolgáltatások 
mértékével lehetne növelni. 
 
Máté Zoltán képviselő még bérelhető kerékpárok beszerzését is javasolja. Arra is kell 
gondolni, hogy az építés ideje alatt nem lehet vendégeket fogadni.  
 
Tamis Ágota képviselő javasolja a meglévő épület felújítását is, mivel már erősen látszanak a 
használat jelei. A tó mellett ajánlott lenne egy sütő-főző hely, egy játszótér kialakítása is. 
 
Nagy László képviselő 19 óra 20 perckor megérkezik, így a testület létszáma 7 fő. 
 
Hugyecz Norbert képviselő még javasolja átgondolni a mostani konferencia terem átalakítását 
wellness helyiségé. 
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Máté Zoltán képviselő szerint ezzel az átalakítással megszűnne az esküvők tartásának a 
lehetősége. 
 
Hugyecz Ádám János polgármester megköszöni az ötleteket, és továbbra is várja azokat. Építési 
szakember véleményét is kifogja kérni. Egy olyan irányba kell elindulni a fejlesztéssel, hogy 
az fenntartható legyen, és növelje az önkormányzat bevételeit. 
 
 
11. napirendi pont - Piac kialakításával kapcsolatos pályázat látványterveinek bemutatása 
előterjesztő: Hugyecz Ádám polgármester 
(a napirendi pont melléklete csatolva) 
 
Hugyecz Ádám János polgármester szóbeli előterjesztésében tájékoztatja a képviselő-
testületet a piac kialakításának látványterveinek elkészültéről. A látványtervek nem felelnek 
meg az előzetes elvárásoknak, nem lehet használni közösségi tevékenységekre, nem használja 
ki hatékonyan a rendelkezésre álló területet. Szükséges lenne egy pékség, valamint egy 
zöldséges bolt létrehozása. 
 
Tamis Ágota képviselő hozzászólásában hiányolja a meglévő tér kihasználását. A piac állandó, 
vagy ideiglenes jelleggel lenne használva? Szóba jöhetne mobil, faházak kihelyezése is. 
Nagy László képviselő szerint egy nagyobb, fedett térre lenne szükség. 
 
Hugyecz Ádám János polgármester tájékoztatása szerint a két bolthelyiség állandó 
használatra lenne szánva, a mostani vendéglő épületével párhuzamosan. A kocsma felé egy 
kövezett terület kialakítása lenne célszerű, amely a kirakodó árusok által, illetve közösségi 
célokra is lehetne használni. Amennyiben a helyiségek kereskedelmi célokra nem válnának be, 
kilehetne adni szolgáltatási célokra, így hosszú távra lehetne bevételt biztosítani az 
önkormányzatnak. Jelen esetben is további ötleteket vár. Most döntést nem hoz a testület, mivel 
új látványterv kidolgozására van szükség. 
 
12. napirendi pont - Önkormányzati busz használatára vonatkozó szabályzat előkészítése 
előterjesztő: Hugyecz Ádám polgármester 

 
Hugyecz Ádám János polgármester szóbeli előterjesztésében előadja, hogy szükségét látja egy 
szabályzatnak, amely segítségével szabályozni lehetne az önkormányzati buszok gazdaságos 
használatát, mivel jelenleg a buszok fenntartási költségei magasak, és nem térülnek meg. A 
busz használata során felmerülő költségek, kopásdíj, vezető munkadíja, üzemanyag költség 
kitermelését meg kell oldani. 
 
Tamis Ágota képviselő szerint létezik egy helyi szabályozó, amely alapján bérbe adják a buszt. 
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Hugyecz Norbert képviselő javasolja egy fix km. valamint várakozási díj megállapítását, 
amely fedezné a felmerülő költségeket. 
 
Nagy László képviselő javasolja, hogy más szolgáltató díjait kellene megnézni. 
 
Hugyecz Ádám János polgármester javasolja, a következő testületi ülésen tárgyalni a 
gépjárműművek használatba adási szabályzatát, egyben felkéri a jegyzőt, hogy a tervezetet 
készítse el. 
 
13. Közvilágítási hozzájárulás előkészítése 
előterjesztő: Hugyecz Ádám polgármester  
(szóbeli előterjesztés) 

Hugyecz Ádám polgármester szóbeli előterjesztésében felveti az ötletét a tó felé vezető felső 
úton egy, a szennyvíz bekötési hozzájáruláshoz hasonlóan, közvilágítási hozzájárulást 
fizessenek az ott építkezők. 

Jelenleg majdnem minden telek elkelt, hamarosan elkezdődnek az építkezések, a házak 
megépülésével az önkormányzat köteles biztosítani a közvilágítást. Jelenleg a szóban forgó 
úton, csak oszlopok, világító testek nincsenek, így azok beszerzése, felszerelése, bekötése mind 
az önkormányzatot fogja terhelni. A kiadások csökkentése érdekében lenne célszerű ennek a 
hozzájárulási díjnak a bevezetése, amelynek befizetése a használatba vételi engedély 
kiadásához lenne kötve. 

Dr. Császár Károlyné jegyző jelenleg a vészhelyzetre való tekintettel plusz kiadásokkal nem 
terhelhető a lakóság. 

Máté Zoltán képviselő aziránt érdeklődik, hogy más településen van hasonló hozzájárulási díj? 

Hugyecz Ádám polgármester szerint létezik hasonló díj, más megnevezés alatt. 

Hugyecz Norbert képviselő megkérdezi, hogy ez nem lenne aggályos, hogy csak az új 
beköltözőktől kérnék ezt a hozzájárulást? 

Dr. Császár Károlyné jegyző szerint diszkriminatív lenne. 

Nagy László képviselő aggályosnak tartja, hogy az önkormányzat egy kötelező ellátásért pénzt 
kérjen. 

Tamis Ágota képviselő elfogadhatónak tartja, hogy az új utcákba beköltözőktől kérjék a 
hozzájárulást. 

Dr. Császár Károlyné jegyző a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatni fogom a 
testületet a lehetőségekről és a jogszabályi előírásokról. 
 
Tamis Ágota képviselő 20:00 órakor távozik a képviselő testületi ülésről, így a képviselő- 
testület létszáma 6 fő. 
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14. Egyebek  
 a. Őszi rendezvények: 

- október 2-án Idősek napja lesz szervezve, 250 meghívó lesz kiküldve a 65 év 
feletti lakósoknak, körülbelül 150 résztvevővel lehet számolni. A meghívottakat 
műsorral és egy finom ebéddel várjuk. 

- október 15-én a Szabad Gondolatok Színháza előadásában Örkény est lesz. 

- a fiatalok szervezésében, egyelőre nem meghatározott időpontban LAN parti 
rendszerű Gamer est lesz. 

- október 22-én az iskolával közösen rendezendő ünnepség szervezését 
tervezzük. 

Kovács Mária Veronika képviselő javasolja, hogy az iskolai ünnepséget a Templom téren, 
nyilvános helyen rendezzék meg, így többen elmennének megtekinteni azt. Az ünnepségbe be 
lehetne vonni az óvodásokat is. 

Hugyecz Ádám polgármester támogatja az ötletet, beszél az intézményvezetőkkel. 

- további rendezvények a december 6-i Mikulás ünnepség, az Adventi 
ünnepségek és a Szilveszteri bál lesz. 

Kovács Mária Veronika képviselő december 30-án igénybe venné a Civil Házat nyugdíjas 
rendezvény céljából. 

Hugyecz Ádám polgármester hozzájárul a kéréshez. 

- még egy Halloween parti rendezése is szóba jöhet. 

Kovács Mária Veronika és Nagy László képviselő javasolja egy töklámpás felvonulás 
megszervezését az Iskolától a Templom térig, amely megszervezésében Kovács Mária 
Veronika a nyugdíjas csoporttal szívesen részt vesz. 

Hugyecz Ádám János polgármester folytatja az egyebeken belüli pontokat: 

b. Közösségi Kézműves Estek, amelyet Filamella Edit fogja vezetni.  Az 
önkormányzat hozzájárul az anyagköltséghez és a munkadíjhoz, és térítésmentesen 
vehetnek részt a lakosok. 

c. Tűzifatámogatási kérelmeket október 1-től lehet beadni. 
d. Védőnő elmaradt pótlékjainak a kifizetésére kerül sor, melyet a Magyar 

Államkincstár számfejt. 
e. Beszámoló a NTF Kft. munkájáról 

 Sikerült elérni, hogy korábban az önkormányzatot terhelő, az intézmények 
épületein végzett fejlesztési, felújítási karbantartási munkálatok költségét a Kft. 
fizesse ki. A Kft. az ügyvezető mellett még három fő alkalmazottat foglalkoztat. 
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f. A tó halgazdálkodási feladatai körében a következő 3 hónapban havi 5-5 mázsa hal 
lesz telepítve a tóba, valamint novemberben folytatódik a törpeharcsa mentesítés is. 
Október második hetében 18 csapat részvételével, egy horgászverseny is 
megrendezésre kerül. Karácsonykor ismét lesz halvásár.  

Az egyebek napirendi pontokra más javaslat észrevétel nem érkezett így a napirendi pontok 
végére érve Hugyecz Ádám polgármester megköszöni a képviselőknek az aktív közreműködést 
és az ülést bezárja. 
 

K. m. f. 
 
 

Hugyecz Ádám János 
polgármester 

Dr. Császár Károlyné 
jegyző 

 


