
Nagyvázsony Község Önkormányzata
8291 Naglwázsony, Kinizsi utca 96.

JEGYZŐrÖXYV
mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzat képviselő-testületének 2023.január 24. napjan
(kedd) 15:00 órakor megtartott nyilvános képviselő - testületi üléséről.

Ülés helyszíne: Nagyvázsony, Községhéaa T anácsterem

Jelen voltak: Fábry Szabolcs János, polgármester

Zékány Zso|t, a lpo lgárm este r
Szautner Antalné, képviselő

Isó László, képviselő

Átlandó meghívottként, tanácskozási joggat:

Szinesi Erna Eszter, jegyző

Meghívott: Nary István pénzügyi vezető

Molnárné Vajda Krisztina pénzügyi tanácsadó

Oláh Gergely ügrvezető

1főLakosság részéről:

Fábry Szabolcs János polgármester úr köszöntötte a megjelenteket, majd megállapította a testület
haténozatképességét, mivel a képviselő-testiilet 7 taga közül 4 fő jelen volt. Stefanovitsné Sipos
Mária, Wágenhoffer Károly Ottóné és Szegedi LászIő képviselők előzetesen jelezték
távolmaradásukat.

Polgármester úr az ülést megnyitotta és előterjesáette az ülés napirendjét, majd javasolta a

napirendi pontok elfogadását az alábbiak szerint:

Napirendek:

1. Javaslat Nagyvázsony Község Önkormányzata és szervei 2023. évi költségvetési
rendeletére

előterj esztő ; Fábry Szabolcs János polgármester

2. Nag;,vázsony Község Önkormányzat adósságot keletkeztető üryleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek megállapítása

előterj esztő : Fábry Szabolcs János polgármester

3. Nagyvázsony Község 2023. évi közbeszerzési tervének megtárryalása
előterjesztő: Fábry Szabolcs János polgármester
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4. Javaslat Nagyvázsony Község Önkormányzatánakaz önkormányzat a temetőkről és a
temetkezésről szóló 10t20l6 (V.10) ÖR módosítására

előterjesztő: Fábry Szabolcs Jónos polgármester

5. Döntés a Nagyvázsony 959/2,95913 és 95914 hrsz-ú telek értókesítésre történő
meghirdetéséről
előterjesztő: Fábry Szabolcs János polgármester

6. Hozzájárulás a Nag5rvázsonyi Kinizsi Kulturális és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft
tulaj doni részének értékesítéséhez
e l ő t erj e s zt ő : F ábry Sz ab o l c s Jáno s p ol gárme s t e r

7. Egyéb aktuális üryek
e l ő t e rj e s zt ő : F ábry Sz ab ol c s Jáno s p ol gárm e s t er

1. szociális kérelmek elbírálása
előterjesztő: Fábry Szabolcs János polgármester

Ellenvetés, módosítási javaslat nem érkezett, Nagyvázsony Község Önkormányzatánakképviselő-
testülete a napirenddel kapcsolatban 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodással döntött
és az alább i hatétr ozatot hozta:

l 12023.(I.24.\ számű önkormánvzati határozat
a napirendi pontok elfogadásáról I

Naglvázsony Község Önkormányzatánakképviselő-testtilete a Fábry Szabolcs János polgármester
által javasolt napirendi pontokat elfogadta.

Felelős: Fábry Szabolcs János polgármester

Határidő: azonnal

Polgármester űr jegyzőkönyv hitelesítőnek Szautner Antalné képviselő asszonyt javasolta.

Ellenvetés, módosítási javaslat nem érkezett, Nagyvazsony Község Önkormányzaténakképviselő-
testülete Szautner Antalné képviselő asszonyt jegyzőkönyv hitelesítővé válasúásával kapcsolatban
3 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 1 tartózkodással döntött és az alábbi határozatothozta:

2 12023. (I.2 4| számű őnko rmánu,zati határ ozat
j egyzőkönyv hitelesítő megválas 

^ásárőlNagyvtízsony Község Önkormanyzatánakképviselő-testülete Szautner Antalné képviselő asszonyt
megválasztj a jegyzőkönyv hitelesítővé.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a sztikséges intézkedések megtételére.

Felelős: Fábry Szabolcs János polgármester,

Szinesi Erna Eszter jegyző
Határidő: azornal
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Napirendek táreyalása

1. Javaslat Nagyvázsony Község Önkormányzata és szervei 2023. évi költségvetési
rendeletére

előterjesztő: Fábry Szabolcs János polgármester

Fábry Szabolcs János polgármester ismertette a napirendet,hozzátette, hogy nagy szükség van a

3 telek értékesítésébőI szétrmazó bevételre.

Molnárné Vajda Krisztina pénzüglri tanácsadó elmondta, hogy vá|tozás

tervezetben, mivel kapnak plusz normativát, de most még nem ismert az összeg.

Fábry Szabolcs János polgármester bozzátette, ez várhatóan 24,7 milrliő Ft körüli
az előterjesáés szerinti elfogadását.

lesz majd a

lesz, javasolja

Fábry Szabolcs Jrános polgármester úr, mivel a napirendi ponttal kapcsolatosan kérdés,

hozzászőlás nem hangzott el, a határozati javaslatot szavazásra felterjesztette.

Jelen lévő képviselő-testületi tagok száma:4 fő
Döntéshozatalban részt vevők szátma:4 fő

Nagyvázsony Község Önkormanyzatának Képviselő-testíilete a napirenddel kapcsolatosan 4 igen
szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodással döntött és az alábbi rendeletet alkotta:

Na5rvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületénektt2023 (II.25.) önkorfuányzati
rendelete

az önkorm ányzat 2023. évi költségvetéséről

Nagyvazsony Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös hivatalra és az
önko rmány zat ir ány ítása al á tarto ző kö ltsé gveté s i intézményekre terj ed ki.

2.§

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testiilet az önkormányzat2023. évi költségvetését:
a) 386.134.513 Ft költségvetési bevétellel
b) 555.812.513 Ft költségvetési kiadással
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c) -169.678.000 Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]
d) - 49.033.111 Ft - c)-ből múködési (hiány, többlet)

e) -120.644.889 Ft felhalmozási (hiany, többlet)

' 
170.000.000 Ft finanszirozási bevétellel

g) 322.000 Ft finanszírozási kiadással

h) 169.678.000 Ft finanszírozási egyenleggel t|-g)]
i) a bevételek és kiadások foösszegét 556.134.513 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek fonásonkénti, a költségvetési
kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormanyzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket

és kiadásokat és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, áI|arrigazgatási feladatok

szerinti bontásban a képviselő-testület az ] . melléklet I.1, 1.2, I.3 adattábla szerint hatérozza meg.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirényzatai mérlegszerű bemutatását

önkormányzati szinten a 1 . melléklet 2.1, 2.2 adattábla r észletezi.

(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az e|őző év(ek)

költségvetési maradványanak igénybevételét rendeli el.

(5) A felhalmozási hiany ftnanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 oÁ-át, de

legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére

a Kormány hozzájarulása sziikséges. Az adott évi saját bevételek 20 Yo-át, de legfeljebb a 10

millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hirány

külső ftnanszírozása fejlesztési hitelbő| lvagyl az e|őző év(ek) költségvetési maradványának,
vállalkozási maradványának igénybevételével történik.

3.§

A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint
állapítja meg:

(1) Az Önkormanyzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló
kötelezettségeit a 1. melléklet 3. adattáblarészletezí.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből
szérmaző targyévi fizetési kötelezettség megállapításáú,nz a 1. melléklet 4. adattáblatartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesáési céljait az 1. melléklet 5.

adattábla részletezi.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti
részletezését a 1. melléklet 6. adattáb|a szerint határozzameg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 1. melléklet
7. adattábla szerint részletezi.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat

kívül me gv al ó sul ó proj ektekh ez v alő ho zzáj érulást a

SzámlNV /t-1/2023

és projekteket, valamint az önkormányzaton
1. melléklet 8. adattábla szerint hagyja jóvá.
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(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, po|gármesteri
(közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám
előirányzatot és a közfoglalkoztatottak |étszánát költségvetési szervenként, feladatonként és azon
belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, á||anígazgatási feladatok szerinti bontásban a 1.

melléklet 9 .I, 9 .2, 9 .3 adattáblák szerint hatétr ozza meg.

(8) Adatszolgáltatás az elismert tartozásállomanyról tartalmi elemeit a 1. melléklet 10. adattábla

tartalmazza.

(9) A 2023. évi á|talartos működés és ágazati feladatok támogatását alakulása jogcímenként a 1.

melléklet 1 1 . adattáb|a tarta|mazza.

(10) A 2023. évben céljelleggel juttatott támogatások rész|etezését a 1. melléklet 12. adattábla

tartalmazza.

4.§

A költségvetés vógrehajtásának szabályai

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könywezetéssel
kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormanyzat gazdáIkodásának bíztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás

szabáIy szenísé géért a pol gármester felelő s.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni
a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. t

() Az önkormányzat és az önkorményzat iranyítása a|á tartoző költségvetési szervek esetében

normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási e|őírányzatai terhére a
költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti

előír ány zatának 1 0 % - áig vál l alható kötelezett sé g.

(5) Az önkormányzat és az önkorményzat irányítása alá tartoző költségvetési szerv állomanyába
tartoző személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapjan dijazás a munkaktiri leírása
szerint szétmára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra

vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés a, Árr. és a belső szabályzat szabá|yai szerint
igazolt teljesítése utan kerülhet sor. Aszerződésben ki kell kötni, hogy a díjkizarőlragabbanaz
esetben illeti meg a költségvetési szerv állományábalartoző személyt, ha a szerződésben rögzített
feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.

(6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert
tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási
e\őirányzatanak l|%-át vagy a szánötven millió forintot, az irányítő szerv a költségvetési szervhez

önkormanyzati biztost j elöl ki.

(7) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a

tartozásállomanyról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejrárt esedékességű elismert
tartozásállomany tekintetében - nemleges adat esetén is - havonta a tárgyhő 25-i állapotnak
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megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles

adatszolgáltatást telj esíteni.

(8) Kiegészítő tétmogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a
pol gárme ster gondo skodik, külön képvi selő-te stületi döntés aIapj én.

(9) A ftnanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület
gyakorolja.

5.§

Az e|őir ányzato k mó do s ítása

Az Önkorményzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előiranyzatok közötti

átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási
kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 Ft összeghaténig - mely esetenként a

1.000.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.

(2) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni,
a költségvetés módosításara egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruháuott hatásköű e|őirényzat-
módosítási jogkör 2023. december 3l-ig gyakorolható.

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt e|őirányzataín belüli rovatok között
átcsoportosítást hajthat végre.

(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti e|őirányzat-Lódosítás,
e\őirényzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de

legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal
módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások,

támogatások e|őirányzatait záíolja, azokat csökkenti, tör|i, az intézkedés kihirdetését követően
haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla
ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirényzat csak a személyi juttatások terhére

növelhető.

(6) Amennyiben az önkorményzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert

többletbevételhez jut, vagy bevételei a tewezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-
te stül etet táj éko ztatj a

(7) A képviselő-testület által jóvahagyott kiemelt előirényzatokat valamennyi költségvetési szerv
köteles betartani. Az előirényzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6.§

A gazdálkodás szabályai
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(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az

intézmények v ezetői előirényzat-felhasználási j o gkönel rendelkeznek.

(2) 
^ 

költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azok<hoz

kapcsolódó jarulékok és egyéb közterhek e\őírányzataival minden esetben, egyéb e|őirényzatokkal

a 47l20I5 (III.1 l.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási

megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögziteni a működéshez,

gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatároző szabáIyokat, a mindenkor

érvényes központi szabáIyozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat

végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A közös hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a

jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7.§

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az önkormtínyzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul

meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a

jegyző, az intézmények esetéb en az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormanyzat abelső ellenőrzés kialakításaról megbízás útjan gondoskodik. A megfelelő

működtetésről és a fiiggetlenség biztosításaról a jegyző köteles gondoskodni.

8.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

9.§

E rendeletet 2023 . j anuár 1 -j étől kell alkalmazni.

Fábry Szabolcs János
polgátmester

2. Naryvázsony Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek megállapítása

előterj esaő : Fábry S zabolcs János polgármester

Fábry Szabolcs János polgármester: ismertette a napirendet, elmondta, hogy az elektromos busz

részlete szerepel ebben. Kérí az előterjesztés szerinti elfogadását.

Fábry Szabolcs János polgármester úr, mivel a napirendi ponttal kapcsolatosan kérdés,

hozzásző|ás nem hangzott el, a hatarozati javaslatot szavazásra felterjesztette.

Szinesi Erna Esztet
jegyző
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Jelen lévő képviselő-testületi tagok széma:4 fő
Döntéshozatalban részt vevők száma:4 fő

Nagyvázsony Község ÖnkormanyzatánakKépviselő-testülete a napirenddel kapcsolatosan 4 igen
szavazatta|, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodással döntött és az alábbi határozatothozta:

3/2023. (I.24) képviselő-testületi határozat:
Naglvúzsony Község Önkormányzat az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteibőt
eredő fizetési kötelezettségeinek megállapít ásár a

Nagyvázsony Község ÖnkormanyzataKépviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az

adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a

mellékelt táblázatbanbemutatottak szerint (1, melléklet) változatlan formában jóvzhagyja.

Hattíridő: azonnal
Felelős: Polgármester

3. Nag;,vázsony Község 2023. évi közbeszerzési tervének megtárryalása
e l ő t e rj e s zt ő : F ábry S z ab ol c s Jáno s p ol gárme s t er

Fábry Szabolcs János polgármester ismertette a napirendet, elmondta, egyelőre nincs ilyen, de

várható azEgészséghazfeliljítása és a belterületi utak páIyazat kapcsán majd lesz miről dönteniiik.
De jelenleg ez most nullás.

Fábry Szabolcs János polgármester úr, mivel a napirendi ponttal kapcsolatosan kérdés,

hozzászőIás nem hangzott el, a hatarozati javaslatot szavazásra felterjesztette. 
t

Jelen lévő képviselő-testületi tagok száma:4 fő
Döntéshozatalban részt vevők szána:4 fő

Naglvázsony Község ÖnkormányzatánakKépviselő-testülete a napirenddel kapcsolatosan 4 igen
szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodással döntött és az alábbi határozatothozta:

4/2023- íI-24) kénviselő-testületi határozat:

Nagyvázsony Község Önkormanyzatának Képviselő - testülete ,,Nagyvázsony község
Önkormanyzaténak 2023, évi közbeszeruési tervét" a hatírozat melléklete szerinti tartalommal

hagyja jővá azzal, hogy amennyiben előre nem látható okból előallt közbeszerzési igény vagy
egyéb változás merül fel, a közbeszerzési tervet a2015. évi CXLIII. törvény 42.§ (3) bekezdése

szerint módosítja.

Fe|elős: Fábry Szabolcs János polgármester

Határidő: azonnal
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4. Javaslat Nag5rvázsony Község Önkormányzatánakaz önkormányzat a temetőkről és a
temetkezésről szóló 10t2016 (V.10) ÖR módosítására

e l ő t erj e s zt ő : F ábry S z ab ol c s Jáno s p ol górme s t er

Fábry Szabolcs János ismertette a napirendet,hozzátette a magasabb rendű jogszabályoknak való
megfelelés miatt sziikséges a módosítás.

Szinesi Erna Eszter jegyző elmondta, a törvény 2,5 méteres sírgödröt ír elő, az önkormányzati
rendeletben 2 méter szerepelt.

Fábty Szabolcs János javasolja a kötelező módosítás elfogadását.

Fábry Szabolcs János polgármester úr, mivel a napirendi ponttal kapcsolatosan kérdés,
hozzászőlás nem hangzott el, a hatarozatijavaslatot szavazásra felterjesztette.

Jelen lévő képviselő-testületi tagok számta:4 fő
Döntéshozatalban részt vevők szátma:4 fő

Nagyvázsony Község Önkormányzaténak Képviselő-testülete a napirenddel kapcsolatosan 4 igen
szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodással döntött és az alábbi rendeletet alkotta:

Na5rvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének2t2023 (II.25) önkormányzati
rendelete

a temetőkről és a temetkezésről szóló 1012016. (V.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagyvazsony község Önkormán yzatánakKépviselő-testülete a temetőkről és a tem'e*eresrOt
szóló 1999. évi XLIII. törvény 4I. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapjén, a
Magyarországhelyí önkormányzatairől sző|ó 20Il. évi CLXXXX. törvény 13. § (1) bekezdés 2.

pontjában meghatározott feladatkörében eljarva a következőket rendeli el:

1.§

A temetőkről és a temetkezésről szóló 10/2016.(V.l0.) önkorményzati rendelet 7. § (1) bekezdés
a|e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A sírhelyek (sírgödrök) méretei : J
o,a) egyes sírhely: hossza 2,1m, szélessége 0,9 m,
b) kettős sírhely: hossza 2,Im, szélessége 1,9 m,
c) négyes sírhely: hossza 2jm, szélessége 3,8 m,

d) gyermeksírhely: hossza 1,3 m, szélessége 0,60 m,

e) díszsírhely: hossza 2,5 m, szélessége 1 m, "

2.§

HatáIyát veszti a temetőkről és a temetkezésről szóló 10/2016.(V.l0.) önkorményzati rendelet
a) 1.§ (1) bekezdése,
b) 2. § (1) bekezdése.
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3.§

(I) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba,

és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

(2) Az 1. § és a2. § 2023. február l-jén lép hatályba,

Fábry Szabolcs János
polgármester

Szinesi Erna Eszter
jegyző

5. Döntés a Nagyvázsony 959/2 ,,95913 és 95914 hrsz-ú telek értékesítésre történő
meghirdetéséről

e l ő t erj e s zt ő : F ábry Sz ab ol c s Jáno s pol gár me s t e r

Fábry Szabolcs János polgármester elmondta, hogy a fiiggetlen értékbecslő 19,5 milliós árat

állapított meg a telkekre. Javasolja a meghirdetését ezen az éron.

Fábry Szabolcs János polgármester úr, mivel a napirendi ponttal kapcsolatosan kérdés,

hozzásző|ás nem hangzott el, a hattírozati javaslatot szavazásra felterjesztette.

Jelen lévő képviselő-testületi tagok szánta:4 fő

Döntéshozatalban részt vevők száma:4 fő

Nagyvázsony Község ÖnkormányzatánakKépviselő-testülete a napirenddel kapcsolatosan 4 igen
szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodással döntött és az alábbi határozatothozta:

5 /2023.(I.24.) számú képviselő-testületi határozat
Nagyvázsony Község ÖnkormányzatKépviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta, és az
alábbi hatátr ozatot hozta
Nagyvázsony Község Önkormányzatának képviselő-testülete az önkorményzat tulajdonában

lévő Naglvéasony belteruletgsg/z, 959/3 és 959/4 hrsz.-ú kivett beépítetlen terület

megnevezésű ingatlan versenyeztetés nélküli, a helyben szokásos nyilvános meghirdetés

útjan történő értékesítéséről, azonban az önkorményzat vagyonáról, a vagyonnal való
gazdáIkodás egyes szabályairól szóló 7l20I3.(IY. 10.) önkormányzati rendelet (Ör.) 13.§ (l)
bekezdése alapjan elrendelem, hogy a hasznosítási lehetőséget nyilvánosanközzé kell tenni

az önkorm ény zat hirdetőin.

Az ingatlan eladási értékét a hivatalosan elkészülő ingatlanforgalmi értékbecslési
szakvéleményben meghatérozottak szerint legalább 19.500.000 Ft összegben hatarozta meg.

Felelős: Fábry Szabolcs János polgármester

Hataridő: 2023. marcius 31

6.Hozzájárulás a Nagyvázsonyi Kinizsi Kulturális és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft
tulajdoni részének értékesítéséhez
előterjesztő: Fábry Szabolcs János polgármester

Fábry Szabolcs János polgármester: elmondta, a felnőttképzési megállapodás kapcsán a

Perfektet megvásárolta egy nagy befektető, aki a Görögkatolikus Képzőközponttal kíván
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együttműködni.

Oláh Gergely ügyvezető elmondta, hogy a 6 %o tulajdonrészt, atnit 210 000,- Ft-os áron vettek,

azért az új cég most 1 000,- Ft-ot ajánl. A másik, amiben dönteni kell, hogy a Görögkatolikus
Képzőközpontban, a Nonprofit Kft. milyen értékű üzletrészt vásároljon. Javasolja, hogy

hatátozzon meg a testület egy összeghatárt, ameddig a Nonprofit Kft. tulajdonrészt vásarolhat.

Fábry Szabolcs János polgármester javasolja a 300.000,- Ft-os összeghatár megállapitását,

mellyel üzletrészük maradna a Képzőközpontban. Hozzátette reményeik szerint itt folynak majd a

képzések. Valamint kéri elfogadni, a 210.000,- Ft-os névértékű ijzletrész 1.000,- Ft-os aron történő

eladását.

Fábry Szabolcs János polgármester úr, mivel a napirendi ponttal kapcsolatosan kérdés,

hozzászőlás nem hangzott el, a hatarozatijavas|atot szavazásra felterjesztette.

Jelen lévő képviselő-testületi tagok szítma: 4 fő
Döntéshozatalban részt vevők szétna:4 fő

Nagyvazsony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirenddel kapcsolatosan 4 igen

szavazatta|, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodással döntött és az alábbi határozatothozta:

6/2023.(I.24.) számú képviselő-testületi határozat
Nagyvazsony Község Önkormanyzat Képviselő-testülete a targyi előterjesztést megvitatta, és az

al ábbi határ o zatot ho úa

1. Nagyvi2sony Község Önkormányzata Képviselő-testülete akként hatátoz, hogy a
Connect 4 Perfekt AgazatiKépzőközpont Nonprofit Kft Ttírsaságban tagsági viszonnyal

rendelkező Nagyvázsonyi Kinizsi Kulturális és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft tag

a 210.000,-Ft névértékű üzletrész 1.000,- Ft-ért történő értékesítéséhez hozzájárul.
Nagyvazsony Község Önkormanyzata Képviselő-testülete akként határoz, hogy
Hajdúdorogi Görögkatolikus Szakképzési Intézet AgazatiKépzőközpont Nonprofit Kft
Társaságban tagsági viszonlt létesítő Nagyvázsonyi Kinizsi Kulturális és Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft tag 300.000,-Ft névértékű iúz\etrész szerzéséhezhozzájáruI.

Felelős:
Végrehaitásért felelősi
Határidő:

Fábry Szabolcs János polgármester

Olah Gergely ügyvezető
értelem szerint

7. Egyéb aktuális ügyek
előterjesztő: Fábry Szabolcs János polgármester

Fábry Szabolcs János polgármester: elmondta, hogy a fiítési korlátozások alkalmával kiderült,
hogy gyakorlatilag megtudják oldani az e|Iátandó feladataikat az IKSZT nélkül is. Azon
gondolkodik, hogyan lehetne hasznosítani, ezért az épület hosszú távú bérbeadása, eladása,

hitelből, esetleg állami hitelből, vagy befektető segítségével lakások és a ftjldszinten
üzlethelyiségek, irodák kialakítása merült fel lehetőségként. A foépítésszelbeszéIt, azt mondta az

átépítésnek nincs akadálya. Kb. 6-8 garzon alakítható ki. Tetótér beépítésnek nincs akadálya. Kéri

2.
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a testület tagjait, hogy gondolkodjanak a jövőbeni hasznosítási lehetőségekről és a következő
testületi ülés alkalmával térjenek vissza rá.

Isó László képviselő elmondta, hogy az ő véleménye M, hogy mindenképp tartana benne

tulajdonrészt.

Zékány Zso|t alpolgármester hozzátette, az e|adást ellenzi. Inkább a bérbeadást, más jellegű

has zno s ítás át tétno gatj a.

Fábry Szabolcs János polgármester elmondta, ha eladnák azIKSZT-t abból esetleg meg tudnák

vásárolni a Posta épületét, mely jobb helyen van, a faluközpontbarl,. Hozzátette, olyan befektető

nem lesz, aki havi albérleti díj fejében vállalja aberuhézást. Akkor majd az Önkormányzatnak kell
hitelt felvenni, melyet az Allarnmal kell először egyeztetni.

Szautner Antalné képviselő a§§zony szintén nem támogatja az IKSZT eladását.

Isó László képviselő elmondta esetleg azt jőnak látja, ha eladjak azlKSZT-t és abból megvennék a

Postát.

Fábry Szabolcs János polgármester elmondta, hogy ő mán tavaly is felajánlotta Kandikó
Ritának, hogy a Fekete Sereg költözzön át az IKSZT-be, ahol eredetileg is voltak. A
Rendezvényházban kicsi is a helyük, sajnos több alkalommal a lakosság részéről érkezett a
hangoskodásuk miatt panaszos bejelentés.

Hozzátette, hogy Posta ügyében fog kérni azingat|artra egy vételárat.

Fábry Szabolcs János polgármester úr mivel több kérdés, hozzászőlás, javaslat egyéb napirendi
pontra nem volt, megköszönte a részvételt és az aktív munkát, majd a rendkívüli nyilvános
képviselő-testületi ülést 1 5:25 órakor bezétrta.

Fábry
K

pol

fi'.^^-* ü-§*r-_t
szautner Antalné

j egyzőkönyv hitelesítő
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