
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:  Nagyfüged  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2019.  november
13-án  16.30  órakor  a  Nagyfügedi  Közös  Önkormányzati  Hivatal  3282  Nagyfüged,
Kossuth Lajos út 15. szám alatti épületének tanácstermében tartott rendkívüli testületi
ülésén.

Döntések:

Határozat száma Tárgya
92/2019 (XI.13.) Döntés a Pénzügyi Bizottság Elnökének személyéről
93/2019 (XI.13.) Döntés a Szociális Bizottság Elnökének személyéről
94/2019 (XI.13.) Az  önkormányzati  tulajdonban  lévő  földterületek  bérleti

szerződésének megtárgyalása

Rendelet száma:

  
10/2019. (XI.14.) A szociális tüzelőanyagról szóló rendelet

Nagyfüged, 2019. november 13.

Juhász Jánosné
  polgármester



Jelen vannak: Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részéről

Juhász Jánosné polgármester
Faragó Gáborné képviselő
Bernáth Tünde képviselő
Zomboriné Pap Mária képviselő
Dr. Borbély Gergő képviselő
Szekeres Róbert képviselő
Ürmös István képviselő

képviselő

Tanácskozási joggal vesz részt:

Dr. Pető László helyettes jegyző

Jegyzőkönyvvezető:

Gyetvai Andrea            gazdálkodási előadó
  
Juhász  Jánosné  polgármester:  Köszöntöm  a  mai  rendkívüli  képviselő-testület
résztvevőit.  Megállapítom, hogy a  képviselő-testület  határozatképes, mivel  6 fő jelen
van,  Dr. Borbély Gergő képviselő úr jelezte, hogy egy kicsit késni fog a mai ülésről.
Továbbá megállapítom,  hogy  a   képviselő-testület  ülése  az SZMSZ-ben  előírtaknak
megfelelően  került  összehívásra,  a  helyben  szokásos  módon  lett  meghirdetve.  A
jegyzőkönyv  hitelesítésére  Bernáth  Tünde  képviselő  asszonyt  és  Szekeres  Róbert
képviselő urat javasolom kijelölni. Aki egyetért a jegyzőkönyv hitelesítők személyével,
kérem szavazzon.  

Dr. Borbély Gergő képviselő megérkezett.

(A  testület  tagjai  6  igen  és  1  tartózkodás  mellett   elfogadták  a  jegyzőkönyv
hitelesítésére kijelölt személyeket.)

A mai rendkívüli testületi ülés napirendi pontjai megküldésre kerültek a képviselők és a
bizottsági tagok részére. A meghívóban szereplő napirendi pontokkal kapcsolatban van-
e valakinek egyéb módosító javaslata? A napirendi pontokkal kapcsolatban szeretném,
ha még egy 6. napirendi pont bekerülne a megtárgyalandó témák közé. Ez pedig az
önkormányzat  tulajdonában  lévő  belterületi  földek  haszonbérleti  szerződésének  a
megtárgyalása,  olyan  okból,  hogy  2019.  szeptember  30-án  lejártak  a  bérleti
szeződések. 

Ürmös István képviselő: Nekem még lenne egy körülbelül 10 perces egyebek téma,
amiről szeretném, ha beszélnénk.



Juhász Jánosné polgármester:  A  rendkívüli  testülei  ülésen  nem szoktunk  egyebek
napirendi pontot tárgyalni. Jegyző úr van erre lehetőség?

Dr. Pető László helyettes jegyző:  Milyen jellegű szervezeti  vagy más jellegű? Ha a
testület megszavazza akkor igen.

Ürmös  István képviselő:  A  karácsonyi  ünnepség  kapcsán  szeretném,  ha  most
beszélnénk róla és a következő, azaz a rendes testületi ülésig mindenki gondolkodna
rajta.

Juhász  Jánosné polgármester:  Tájékoztatom  a  képviselőket,  hogy
programszervezésre  van  egy  közalkalmazottunk,  Zombori  Máté  az  ő  feladata  a
rendezvényeket  koordinálni  valamint  a  Nagyfüged  Fejlődéséért  Közalapítványé.  A
képviselő-testületnek a település fejlesztés és irányítás a fő feladata.
A  képviselő  úr  javaslatára  felteszem  szavazásra,  hogy  kíván-e  a  képviselő-testület
egyebek  napirendi  pontot  tárgyalni  a  mai  ülésen?  Aki  támogatja  kérem,  hogy
szavazzon.

A képviselő-testület 4 igen,  nem szavazat  nélkül,  3 tartózkodás mellett  elfogadta az
egyebek napirendi pontot. 
Tehát felvételre kerül a mai testületi ülés napirendi pontjai közé.

Amennyiben nincs egyéb észrevétel és javaslat, aki a meghívóban szereplő napirendi
pontokat kérem, hogy szavazzon.

(A testület tagjai egyhangúan elfogadták a napirendi pontot.)

1. A Pénzügyi és a Szociális Bizottságok megalakulása

Juhász Jánosné polgármester: Az alakuló testületi ülésen létrejöttek a bizottságok a
tagok  és  a  külsős  tagok  tekintetében.  Az  viszont  elmaradt,  hogy  a  bizottságoknak
elnököket kell választani. A Szociális bizottságnak már folyamatosan lesz munkája, a
Pénzügyi bizottságnak az első feladata majd csak a 2020. évi költségvetés előkészítése
és tárgyalása lesz.  A Pénzügyi bizottság tagjai Zomboriné Pap Mária, Ürmös István,
Fenyvesiné Őzse Ilona külsős tag, valamint Szilágyi Dániel külsős tag. Kérném, hogy
válasszanak maguk közül bizottsági elnököt. Jegyző úr, van itt olyan kitétel, hogy külsős
tag nem lehet?

Dr.  Pető  László helyettes  jegyző:  Nincs,  de  inkább  a  képviselők  közül  kellene
választani.

Juhász Jánosné polgármester: Tehát van két képviselő, közülük kellene a bizottsági
elnököt kiválasztani. 



Ürmös István képviselő:  Én semmiképpen nem szeretném vállalni,  mivel  új vagyok,
szeretnék tanulni, viszont én Fenyvesiné Őzse Ilonát javasolnám, neki van megfelelő
tapasztalata hozzá.

Juhász  Jánosné polgármester:  Úgy  gondolom,  mindenki  vállalta  a  képviselői
feladatokat, mely azzal jár, hogy bekerülhetnek bizonyos bizottságokba. Szeretném, ha
felelősséget vállalnának, hiszen meg lehet  tanulni. Van két nagyon jó gazdálkodónk,
akik  sokat  segítenek  mind  az  előkészületekben,  mind  pedig  a  magyarázatokban.
Amikor  tárgyaljuk a költségvetést  lépésről-lépésre  fogunk haladni.  A feladat  az lesz,
hogy  a  gazdálkodók,  a  polgármester  és  a  jegyző  által  elkészített  költségvetést
előzetesen át kell majd nézni és prezentálni a képviselő-testület felé. De a gazdálkodók
és a jegyző úr is segít ebben.

Faragó Gáborné alpolgármester: A külsős tagok társadalmi munkában vállalják ezt a
feladatot,  ezért  úgy gondolom, hogy elsősorban képviselőnek kellene vállalni.  Az én
személyes  javaslatom,  hogy  Zomboriné  Pap  Mária  végezze  ezt  a  feladatot.  Van
mellette három ember a bizottságból és két gazdálkodó ezenkívül, biztos vagyok benne,
hogy maximálisan el tudja látni ezt a feladatot.

Zomboriné Pap Mária képviselő: Nem azért nem vállalom, hogy nem vagyok biztos
magamban, nem igazán vagyok jártas ebben a dologban, most így felelősséggel nem
merem elvállalni.

Juhász  Jánosné polgármester:  Az  elkészített  költségvetést  kell  átnézni,  módosító
javaslatokat  tenni,  hogy  esetlegesen  melyik  kötelezően  ellátandó  feladat  mellé
szeretnének pénzt  tenni,  vagy melyik  feljelsztéshez rakjunk még plusz összeget.   A
bizottság a prezentálásnál is kap szakszerű segítséget.

Fenyvesiné  Őzse  Ilona külsős  bizottsági  tag:  Én  nem  szeretném  ezt  a  feladatot
elvállalni,  nem jelöltettem magam képviselőnek és a jövőben sem szándékozom. Aki
képviselőnek vagy polgármesternek jelöltette magát, tisztába kellett azzal lenni, hogy
bizonyos bizottságokba beválasztják. Az biztos, hogy a gazdálkodók és a jegyző úr is
maximálisan  segítenek  benne,  átlátható  és megfelelő  döntést  lehet  hozni  ezáltal.  A
külsős  bizottsági  tagságra  való  felkérés  számomra  megtisztelő,  el  is  vállaltam,
szeretnék segíteni a munkában, viszont nem elnökként.

Ürmös István képviselő: Nagyon tisztában vagyok azzal, hogy milyen felelősségel jár
itt ülni, egyáltalán nem akarok kibújni ez alól. Mivel nem vagyok gazdasági szakember,
vannak  bizonyos  kérdések  viszont,  hogy  ez  hogy  működik,  mert  nem  szeretnék
gazdaságilag nem megfelelő döntéseket hozni. Amennyiben Zomboriné Pap Mária nem
vállalja, én vállalom ezt a posztot.

Bernáth Tünde képviselő:  Nem a bizottsági  tagok hoznak döntéseket,  feladatuk az,
hogy előterjesszék a testület felé a költségvetést, esetlegesen kiegészítsék azokat. A
gazdálkodó  tényekkel,  adatokkal  részletesen  alátámasztja  a  költségvegtés  minden



egyes  részét,  teljesen  érthető  módon.  Nem  az  elnöknek  kell  döntenie,  nem  az  ő
felelőssége, hanem a képviselő-testület dönt közösen.

Faragó Gáborné alpolgármester: A felelőségteljes döntés a képviselő-testületé, teljes
létszámmal. Nem a pénzügyi bizottság dönt.

Dr. Borbély Gergő képviselő: Ez csak valóban egy elővéleményezés, előkészítés a
döntéshez. A gazdálkodási előadók tényleg nagyon készségesek.

Juhász  Jánosné polgármester:  Akkor  kérek  a  Pénzügyi  Bizottság  részéről  egy
javaslatot, aki az elnöki posztot ellátja.

Ürmös István képviselő:  Elvállalom. De a hamis képzetet,  ami előkerült,  hogy nem
vagyok  tisztában  a  felelősséggel,  amit  vállaltunk  nem  szeretném  mégegyszer,  ha
visszaköszönne. Igenis tisztába vagyok vele, azért vagyok itt, hogy felelősségteljesen
dolgozzak Nagyfügedért.

Juhász  Jánosné polgármester:  Megkérem  a  Pénzügyi  Bizottság  tagjait,  hogy
amennyiben elfogadják Ürmös Istvánt a bizottság elnökének, kérem szavazzanak.

A Pénzügyi Bizottság tagjai egyhangúlag elfogadták.

Juhász Jánosné polgármester: Aki egyetért Ürmös István Pénzügyi Bizottsági elnökké 
választásával kérem szavazzon.

A testület egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozza:

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

92/2019. (XI. 13.) önkormányzati Határozat

Nagyfüged  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Ürmös  István  képviselőt
válassza a Pénzügyi Bizottság elnökévé.

Határidő: azonnal
Felelős: Juhász Jánosné polgármester

Juhász Jánosné polgármester: A Szociális Bizottság tagjai Bernáth Tünde, Dr. Borbély
Gergő, Szekeres Róbert és külsős tag Fehérné Lukács Edina. Megkérem a Szociális
Bizottság tagjait tegyenek javaslatot maguk közül a bizottság elnökének személyére.



Szekeres Róbert képviselő: Tudom, hogy  Fehérné Lukács Edina külsős tag, viszont őt
javasolnám,  mert  ő  jár  legtöbbet  a  településen,  ő  látja  át  az emberek  helyzetét  és
maximálisan el tudná látni ezt a feladatot.

Bernáth Tünde képviselő: Én Szekeres Róbertet javasolnám.

Szekeres  Róbert képviselő:  Vállalkozóként  tevékenykedek,  igazából  nem  tudom
tudnék-e erre a feladatra megfelelő időt szakítani.

Bernáth Tünde képviselő: Tagként is ugyanannyi időt kell rászánni, mint elnökként.

Juhász  Jánosné polgármester:  Amennyiben  a  szociális  rendeletünk  jelenlegi
formájában  marad,  a  Szociális  Bizottság  tagjainak  nem  kell  sok  időt  rászánni  a
feladatra. Az elnöknek sem lesz nagyobb felelőssége, mint bármelyik tagnak. Nem egy
nagy volumenű feladat. Az elnöknek sem kell túl sok időt ráfordítani a feladatra, amikor
egy  hónapot  lezárunk  egyeztetünk  a  kimenő  segélyek  kapcsán  és  a  Szociális
Bizottságot kell tájékoztatnia ezekről.

Szekeres Róbert képviselő: Viszont a legkényesebb téma a Szociális Bizottságba való
tevékenység.

Juhász Jánosné polgármester: Rendben, akkor aki egyetért a bizottsági tagok közül,
hogy Bernáth Tünde képviselő legyen a Szociális Bizottság elnöke kérem szavazzon.

A bizottsági tagok egyhangúlag elfogadták.

Juhász Jánosné polgármester: Aki egyetért Bernáth Tünde Szociális Bizottsági 
elnökké választásával kérem szavazzon.
A testület egyhangúlag elfogadta.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással 
az alábbi határozatot hozza:

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

93/2019. (XI. 13.) önkormányzati Határozat

Nagyfüged  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Bernáth  Tünde  képviselőt
válassza a Szociális Bizottság elnökévé.

Határidő: azonnal
Felelős: Juhász Jánosné polgármester

Köszönöm szépen, ezáltal megalakultak a bizottságok.



2. A szociális tüzelőanyagról szóló rendelet elfogadása

Juhász Jánosné polgármester: Az anyag megküldésre került a képviselők részére, a
jegyző úr készített  hozzá hatásvizsgálatot,  valamint elkészítette a rendeletet,  ami az
előző  rendelet  alapján  készült  a  központi  utasításnak  megfelelően.  Amennyiben
pályázunk  szociális  tüzelőanyagra  minden évben új  rendeletet  kell  hozzá  alkotnunk.
Még az előző testülettel pályáztunk, melynek során 475 mázsa barnakőszenet kaptunk.
Szociális rászorultság alapján kell ezt a szociális tüzelőanyagot szétosztani. A rendelet
alapján  kell  a  jogosultságot  megállapítani  és  kiosztani.  Jegyző  úrnak  van-e  szóbeli
kiegészítése ezzel kapcsolatban?

Dr.  Pető  László helyettes  jegyző:  Annyi  kiegészíteni  valóm lenne,  hogy  gondolom
mindenki  átolvasta  a  rendelet-tervezetet.   Átruházott  hatáskör  is  van  benne,  amit  a
képviselő-testület  átruház a  polgármesterre.  Ez  annyiból  praktikus,  hogy nem kell  a
Szociális Bizottságnak folyamatosan ülést tartania az elbírálás okán. A 475 mázsa szén
nem kis mennyiség, a kérelmeket megfelelően át kell nézni. Készítettünk egy szűrést
megnéztük, hogy idén mennyien fognak beleesni az igénylők  körébe a paraméterek
alapján és szinte mindenki meg tudja kapni az egy főre eső maximumhoz közeli szén
mennyiséget. A maximálisan adható mennyiség egy igénylő részére 5 mázsa.

Ürmös István képviselő: Tavaly mennyi volt a pontos létszám?

Dr. Pető László helyettes jegyző: Tavaly kb. 125 fő volt, aki igényelte. 
A rendelet mögött van egy kérelem minta, végén a nyilatkozatokkal. Belekerült a BM
iránymutatás szerint  egy  nyilatkozat,  mely szerint  le  kell  nyilatkoznia  az igénylőnek,
hogy rendelkezik olyan tüzelőrendszerrel, amellyel el tudja tüzelni ezt az anyagot. 

Szekeres  Róbert képviselő:  Lenne  egy  javaslatom a  rendeletben  rögzíteni  kellene,
hogy  állítsunk  fel  egy  visszaellenőrző  bizottságot.  A  visszaellenőrző  bizottságba  a
Szociális Bizottság tagjait, a polgármestert, a jegyzőt, a körzeti megbízottat sőt még a
családsegítőt  is  belevennénk,  hiszen  aki  eladja  az  állam  által  biztosított  szociális
tüzelőanyagot  a  gyermekeit  is  veszélybe  sodorja  ezáltal.  10  napon  belül
visszaellenőriznénk, hogy a szén megtalálható-e és felhasználják-e az igénylők, tehát
ne tudják értékesíteni.

Dr. Borbély Gergő képviselő: Milyen módon valósítanánk meg? Milyen jogon mennénk
be az ingatlanba?

Szekeres Róbert képviselő: A körzeti megbízott ott lenne. Ez úgy vélem így nem lenne
törvény  ellenes.  Helytelenül  használják  fel,  eladják,  egyéb  dolgokat  pl.:   telefont,
dohányterméket  vásárolnak  az  árából.  Visszaélnek  a  bizalommal,  amit  az
önkormányzat megad nekik.

Juhász  Jánosné polgármester:  Abban  az  esetben  van  visszaellenőrzési  jog,  ha
bejelentés  érkezik,  hogy  a  szociális  tüzelőanyag  értékesítésre  került,  de akkor  sem
nekünk, hanem a rendőrségnek vagy a NAV-nak.



Szekeres Róbert képviselő: Akkor, ha a téli rezsicsökkentés, során a gázkompenzáció
fejében kiadott szénről vagy fáról beszélünk. Jelen esetben az önkormányzatnak van
visszaellenőrzési joga, sőt ez kötelessége lenne, hogy ezeket jóra használják-e fel.
Két  réteg fogja  igényelni  a  szegény nyugdíjas és  a roma lakosságból  azok,  akik  le
vannak szakadva és szükségük van rá. A roma lakosságnak nagy valószínűleg nincs
ilyen  tüzelő  berendezése,  általánosságban  fűrészporos  kályhával  tüzelnek,  az  idős
nyugdíjasok  pedig  egy  helyiségben,  egy  konvektorral  fűtenek,  nekik  inkább  a
gáztámogatásába kellene ezt az összeget valamilyen módon kompenzálni.

Juhász Jánosné polgármester: Elsősorban azok a lakosok részesülhetnek a szociális
tüzelőanyag  támogatásban  akik,  aktív  korúak  ellátásában  részesülnek,  idős  korúak
járadákában,  adósságkezelési  eljárásban  részesülők,  települési  lakásfenntartási
támogatásban részesülő lakosok, ami nálunk jelenleg 44 fő, valamint a gyermekvédelmi
támogatásban részesülők. 65 év feletti nyugdíjasoknál pedig van egy olyan kitétel, hogy
az öregségi nyugdíjminimum 25%-át nem haladhatja meg az egy főre eső jövedelem. 
Főként  ezeket  kell  figyelembe  venni,  amikor  az  igénylők  által  beadott  kérelmek
elbírálása történik.
Hogy ezt hogyan lehet ellenőrizni, megkérem a jegyző urat tájékoztassa a testületet.

Dr. Pető László helyettes jegyző: A rendeletbe azért nem célszerű beletenni, mert a
BM  elkéri,  az  ilyen  bizottság  miatt  akár  vissza  is  vehetnek  a  támogatásból  vagy
valamilyen jogosulatlanságot vesznek észre. Ha azt támogatja a képviselő-testület, amit
a képviselő úr elmondott, akkor azt egy határozatban meg tudom szövegezni.
A körzeti megbízottnak pedig van egy vezénylési rendje és véleményem szerint, ha a
kapitány úrral meg tudják beszélni, akkor tud működni.

Szekeres  Róbert képviselő:  A kapitány  úrral  beszélni  kell  és  ki  fogja  vezényelni  a
körzeti megbízottat, mert ez a dolga. Ha megvalósul az adás-vétel az adócsalás ténye
is felmerül.

Bernáth Tünde képviselő: Mi a garancia arra, hogyha kimegyünk, leellenőrizzük,  ott
van és másnap nem adják el? 
 
Szekeres  Róbert képviselő:  De  ha  nem teszünk  érte  semmit,  akkor  nem is  kell  a
Szociális Bizottság. A legközelebbi segélyből levonnánk az árát, vagy mondanánk, hogy
nem jár, mert eladta a szociális tüzelőanyagot és veszélybe sodorta télen a gyermekeit.

Dr. Pető László helyettes jegyző: A Szociális Bizottságból kérdés, hogy kinek van erre
kapacitása, valaki be tud társulni?

Faragó  Gáborné képviselő:  Lehet,  hogy  laikus  vagy  jóhiszemű  vagyok,  de  úgy
gondolom, hogy aki kitölti a kérelmet, azoknak a 98%-a biztos, hogy el is fogja tüzelni
ezt a tüzelőt. De kérdezem, hogy van nekünk arra jogunk, hogy bemenjünk egy lakásba
és ellenőrizzük, hogy ott van-e még a szén? Mert én nem tartom valószínűnek.



Dr. Pető László helyettes jegyző: Maximum  a körzeti megbízott mehet be a lakásba.

Zomboriné Pap Mária képviselő:  Esetleg olyat  nem lehetne,  hogy mikor beadják a
kérelmeket  egy  esettanulmányt  készíteni?  Mert  tény  és  való,  hogy  a  többség
fűrészporos kályhával tüzel és abba a szenet nem fogja beletenni.

Ürmös  István képviselő:  A  polgármester  asszonyhoz  lenne  annyi  kérdésem,  hogy
amikor  a  szociális  tüzelőre  pályáztunk  csak  szénre  lehetett  pályázni?  Nem lehetett
volna fára? Sem a kisnyugdíjas,  sem a leszakadt roma társadalom nem fogja tudni
felhasználni a szenet. Tartok attól, ha mégis használja az balesetveszélyes lesz.

Juhász Jánosné polgármester: Több éven keresztül pályáztunk tüzifára, nagyon nehéz
volt  a tárolása,  most  már csak 3 méteres rönkökben tudták volna leszállítani,  nincs
kapacitás az összevágására. A mostani rendelkezések alapján össze is kellett  volna
vágni.  Addig  amíg  itt  tároltuk  az  önkormányzat  udvarán  nagyon  sok  mennyiséget
elloptak belőle.  Ez a szén  zsákokban van,  össze van  kötegelve,  ebből  nem tudnak
lopni. Könnyebb a kimérése is a zsákos szénnek. Úgy gondolom, akinek kályhája van
az el tudja tüzelni.

Ürmös István képviselő: Lehet, hogyha rászorult  nincs is fája,  amivel  alágyújtana a
szénnek. A fabrikettnek is praktikus a tárolása, lehet érdemesebb lett volna azt rendelni.

Juhász Jánosné polgármester: Meg van határozva, csak kemény lombos tüzifát lehet
rendelni, valamint barnakőszenet.

Ürmös István képviselő: Én akkor is úgy vélem, hogy a két réteg egyike sem tudja
felhasználni a szenet.

Juhász Jánosné polgármester: Jelenleg ez a tény, a szén az adott.

Szekeres Róbert képviselő: Ki fogja kiszállítani ezt a szenet? Az önkormányzat vagy a
lakosoknak kell megoldania?

Juhász Jánosné polgármester: A rendeletben az áll,  hogy az önkormányzatnak kell
házhoz  szállítani,  amennyiben  a  testület  úgy  gondolja,  akkor  egy  fuvarossal  kötök
szerződést  és  ennek  a  költsége  a  szociális  keretből  fog  kikerülni,  tehát  ennyivel
csökken a támogatásokra fordítható összeg.

Ürmös István képviselő: De ha nem válik be a szén vissza kell térnünk a fához.

Juhász Jánosné polgármester: Akkor viszont a Szociális Bizottságnak fel kell készülni
arra, hogy itt kell lennie a fa kiosztásánál.

Bernáth  Tünde képviselő:  Én  bevállalom,  de  a  többéves  tapasztalat  alapján  nem
egyszerű feladat a kiosztása.



Szekeres Róbert képviselő: Még annyi a hozzáfűznivalóm, hogy ezt a pénzt az állam
adja, kötelességünk megvédeni.

Fenyvesiné Őzse Ilona külsős bizottsági tag: Jóhiszeműen azt feltételezem, hogy aki
eladja ezt a szociális szenet, az vesz rajta tüzifát, élelmiszert vagy olyan tüzelőanyagot,
ami neki megfelel. Tehát kap valamit és beváltja olyanra, ami neki jó.

Juhász Jánosné polgármester: Térjünk vissza a rendelethez.
Van-e még a témához kapcsolódó kérdés? Esetleg a kérelemmel kapcsolatban van-e
kérdés? Egyébként a jegyző úr által elkészített melléklet mindenre kiterjed. 

Dr.  Pető  László helyettes  jegyző:  A  harmadik  szakaszban  az  első  bekezdésnél
november  29-én  12  órát  adtam  meg  a  kérelem  leadás  határidejének,  van-e  ezzel
kapcsolatban módosító javaslat, hogy későbbi vagy hamarabbi legyen? Ha kihirdetjük a
rendeletet,  akkor  van  kb.  két  hetük  az igénylőknek  a  kérelem beadására.  De  akár
későbbi időpontra is kitolhatjuk?
 
Ürmös István képviselő: Mikor van a kiosztás záródátuma?

Juhász Jánosné polgármester: A kiosztást 2020. január 31-én le kell zárni.

Ürmös István képviselő: Akkor ki lehetne tolni ezt a határidőt?

Bernáth Tünde képviselő: Az az igazság, hogy elég felkészültek azok az emberek, akik
minden évben szoktak kapni. Aki esetleg nem jön be igényelni és jogosult lenne rá, azt
minden  évben  értesítik,  ha  valamilyen  egyéb  dokumentumot  nem  nyújt  be,  akkor
hiánypótlást írnak elő. Úgy gondolom, hogy a kiosztásra is hagyni kell elegendő időt.
Mindig  mindenki  hozzájut  és  időben  be  tudja  adni  a  kérelmet,  nekem  ez  a
tapasztalatom. Többször részt vettem már ebben és szerintem ez a két hét bőven elég
arra, hogy benyújtsák az igénylők a kérelmeiket, a hivatali dolgozóktól is kapnak hozzá
segítséget.

Juhász Jánosné polgármester:  A  mechanizmus  úgy  működik,  hogy  amikor  ki  lesz
hirdetve a rendelet, az ügyintéző előkészíti az erre jogosultak névsorát és személyre
szólóan a hivatal segéd kézbesíti az igénylő lapokat. Tehát, aki erre jogosult mindenki
kézhez fogja kapni a kérelmet.

Szekeres Róbert képviselő: Én a visszaellenőrző bizottság miatt nem tudom elfogadni
ebben a formában.

Dr.  Pető  László helyettes  jegyző:  Hozzunk  esetleg  határozatot  a  visszaellenőrző
bizottságról?  Polgármester  asszony  említette,  hogy  nincs  igazán  sok  kapacitása,
viszont  szúrópróbaszerűen  megmondják,  hogy  hová  kell  kimenni,  akkor  próbálom
magam szabaddá tenni.



Szekeres Róbert képviselő: Ha tudomásunkra jut, hogy eladják, akkor érdemes lenne
utána nézni. Ne éljenek vissza a kapott támogatással.

Bernáth Tünde képviselő: Ehhez nem igazán kell bizottság, mert eddig is működött a
visszaellenőrzés, ha tudomásunkra jutott, hogy eladják a szociális tüzelőt.

Szekeres Róbert képviselő:  Vagy esetleg bele  lehetne tenni  a rendeletbe,  hogy az
önkormányzatnak joga van visszaellenőrizni a helyes felhasználást.

Dr.  Pető  László helyettes  jegyző:  Ezért  javasoltam  a  határozat  formát,  mert  ez
alapvetően egy szociális rendelet, pressziót nem nagyon szoktak szociális rendeletbe
belerakni.  Ha van egy névsor azokról,  akikről lehet tudni,  hogy értékesíteni  szokták,
levesszük a listáról és ők egyszerre kapják meg, így nyomon tudjuk követni őket, de
csak aznap.

Szekeres  Róbert képviselő:  A  felvásárlókkal  van  a  probléma,  mert  kihasználja  az
emberek szegénységét.

Juhász Jánosné polgármester: Fel kell jelenteni azt a személyt.
Ha úgy döntenek, hogy legyen ilyen bizottság, a határozatban megjelölnénk azokat a
személyeket, akik ezt a visszaellenőrzést végeznék, illetve nevesítenénk, hogy milyen
esetben történne meg az ellenőrzés.

Szekeres Róbert képviselő: Ha az önkormányzat tudomására jut.

Dr. Borbély Gergő képviselő: Az, hogy azt beszélik a faluban, az önmagában egy ilyen
ellenőrzéshez kevés. Ha valaki vállalja és megnevezi a személyt, akkor lehet alapja.

Juhász Jánosné polgármester: Az előírásokat be kellene tartani

Szilágyi Dániel külsős bizottsági tag: Ez a kérelem egy kidolgozott formanyomtatvány?
Ettől nem lehet eltérni? Esetleg egy szöveget vastaggal kiemelve végére írni?

Dr.  Pető  László helyettes  jegyző:  Nem  formanyomtatvány,  az  elkészítésekor
figyelembe vettem az itteni sajátosságokat. 
Meg is szövegezem „Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az általam
átvett  szociális  tüzelőanyagot  nem fogom  értékesíteni.”  Ez  a  szöveg  a  végére  fog
kerülni. Amennyiben a képviselő-testület elfogadja a rendeletet, pénteken ki is hirdetem.

Juhász  Jánosné polgármester:  Aki  ezzel  a  módosítással  elfogadja  a  szociális
tüzelőanyagról szóló rendeletet, kérem szavazzon.
A testület egyhangúlag elfogadta.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal,ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi rendeletet hozza:



Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

10/2019. (XI. 14.) önkormányzati Rendelete

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

3. A szociális rendelet megtárgyalása 

Juhász Jánosné polgármester: Jelenleg a 3/2017 (III.16.) önkormányzati rendelet van
érvényben. Ez a Nagyfüged Községi Önkormányzat képviselő-testületének pénzbeli és
szociális  ellátásáról  alkotott  rendelet.  A  képviselők  részére  írásos  formában
megküldésre került. Van-e valakinek módosító javaslata a rendelettel kapcsolatban?

Dr.  Pető  László helyettes  jegyző:  Relatíve  friss  ez  a  2017-es  rendelet,   szociális
törvényben előírt rendelkezésekhez van igazítva. Én nem javasolnám a módosítást, de
ha valakinek van javaslata, akkor állok rendelkezésre.  Megbeszéljük és a következő
testületi ülésre elő tudom készíteni a módosítást. Az átruházott hatáskörök is módosítva
vannak benne, jól működik a rendelet, folyamatosan alkalmazzák a kolléganők.

Juhász Jánosné polgármester:  Amennyiben  nincs  módosító  javaslat,  aki  elfogadja,
hogy továbbra is ez a rendelet legyen érvényben, kérem szavazzon.
A testület egyhangúlag elfogadta.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal,ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

4. A közös hivatal működésének felülvizsgálata

Juhász  Jánosné polgármester:  Szeretném  tájékoztatni  a  képviselő-testületet,  hogy
Nagyfüged Község Önkormányzata 2011. óta működtetett körjegyzőséget, majd 2013.
január 1-jétől közös önkormányzati hivatalt. Tudni kell, hogy van egy olyan rendelkezés,
hogy a 2000 fő alatti települések nem működtethetnek önálló hivatalt, más településsel
társulva  létre  kell  hozni  olyan  közös  hivatalt,  hogy  a  települések  együttes
lakosságszáma meghaladja  a  2000  főt.  2013.  évtől  Nagyfüged  és  Ludas  település
közös hivatalként működik, ami annyit jelent, hogy Nagyfüged a gesztor település. A
településeknek kellett kötni egy megállapodást a közös hivatal működtetésére, ebben
kellett  lerögzíteni  a  finanszírozással  kapcsolatos  kérdéseket.  A  közös  hivatal
dolgozóinak és a hivatal működtetésének költségei nem az önkormányzati pénzekből
kerülnek  finanszírozásra,  hanem az  erre  lekapott  normatívából.  Dolgozói  létszámra
kapjuk  a  normatívát.  Addig  gördülékenyen  működtek  a  dolgok,  míg  Ludason
polgármester  és  képviselő  váltás  nem történt.  A  két  település  között  lakosságszám
arányosan  osztottuk  fel  ezt  a  működtetésre  kapott  pénzösszeget.  A  kezdetekben
mindenki  elfogadta  a  megállapodásban  rögzített  tényeket,  majd  később  jöttek  a
felvetések,  hogy  fizessük ki  a  két  hivatal  működését,  majd  a  fennmaradó  összeget
osszuk szét a települések között. Ez azt eredményezte volna, hogy Nagyfügednek is
hozzá kellett volna járulni a közös hivatal működéséhez. Figyelembe véve a települések
lakosságszámát,  létszámarányos  felosztás  esetén  Nagyfügednek  nem  kell



hozzájárulást  fizetnie,  viszont  Ludasnak  kb  1-2  millió  forintnyi  összeggel  kell
hozzájárulni  a  működési  költségekhez.  Az  adóerőképesség  figyelembe  vétele  miatt
Ludas kapott ugyan a hivatal működésére normatívát, viszont az visszavonásra is került
az  az  összeg.  Mivel  nekünk  nincs  olyan  magas  adóbevételünk  a  teljes  hivatali
finanszírozás itt marad nálunk. Szabály szerint, ha a társult település valamilyen hibát
vét a gesztor település kapja a büntetést, illetve amennyiben nem  tud a közös hivatal
dolgozóinak  bért  fizetni  a  gesztor  település  költségvetéséből  kell  finanszírozni.
Előfordult, hogy a telefonköltséget nem fizették, vagy éppen büntetést kaptunk miattuk
egy adatszolgáltatás késedelmes teljesítése miatt. Éppen ezért Nagyfüged normatíváját
a büntetéssel már csökkentett összeggel kaptuk meg és úgymond elég nehézkesen jött
vissza  tőlük  a  költségvetésünkbe.  Ludas  község  képviselő-testülete  egyetlen
alkalommal  sem  mutatott  hajlandóságot,  hogy  ezt  nekünk  kompenzálja  a
költségvetésünkbe.  Minden  választás  után  a  közös  hivatalokat  újra  kell  alakítani.  A
képviselő-testületnek el kell gondolkodni, hogy merre menjünk tovább, december 12. a
határidő erre. Ludas település még nem élt jelzéssel. A körzethatárokat is figyelembe
kell venni, a szóba jöhető települések Karácsond, Detk, Halmajugra, Adács, Visznek.
Vagy pedig kijelölés alapján fognak valamelyik településhez csatolni. A hivatal nem fog
megszűnni, lehet, hogy nem ebben a formában, de valamilyen szinten működni fog.

Ürmös István képviselő: Nagyfügednek milyen viszonya van Karácsond településsel?
Van valamilyen közös pont a két település között?

Juhász  Jánosné polgármester:  Korábban  megkerestem  Karácsond  település
vezetőségét, és akkor azt nyilatkozták, hogy meg akarják tartani az önállóságukat.
Akkor még volt egy olyan rendelkezés, hogy ha a gesztor település hátrányos helyzetű
jobb  a  finanszírozás.  Karácsond  gesztor  akart  lenni,  tehát  akkor  mi  a  hivatali
finanszírozást teljes egészében elveszítettük volna, ezt nem vállalhattuk be, mert nincs
annyi adóbevételünk, hogy a hivatalt fenn tudtuk volna tartani.
Most  is  kerestem a karácsondi  polgármester  urat,  jelen pillanatban is  elzárkóztak a
közös hivatal létrehozásától. 

Ürmös  István képviselő:  Polgármester  asszony  szerint  melyik  település  lenne
együttműködő Nagyfügeddel? Karácsond teljesen elzárkózik?

Juhász Jánosné polgármester: Végigkérdeztem a szóba jöhető településeket, igazából
vannak olyan települések, amelyek elzárkóznak ettől, illetve vannak olyanok, akik idáig
nem nyilatkoztak szándékaikról. Karácsonddal úgy gondolom nem lenne rossz döntés
társulni, együttműködés szempontjából biztos, hogy jó lenne. Közös hivatal létrehozása
esetén csak a hivatal  működtetése lenne közös,  az önkormányzat  költségvetése az
különálló. Ha eldöntjük, hogy Ludassal nem társulunk, ezt közöljük velük másik szóba
jöhető lehetőség, hogy kérjük a kormányhivatal általi kijelölést.

Faragó  Gáborné képviselő:  Azt  tudni  kell,  hogy  Ludassal  több  mint,  egy  éve  nem
tudunk  közös  testületi  üléseket  tartani,  meg  sem  jelennek  a  határozatképesen  az
üléseken.



Ürmös István képviselő: Akkor én azt javaslom, hogy próbáljunk még egy tárgyalást
Karácsonddal.  Nézzük  meg,  hogy  milyen  a  nyitottsága most.  Ne  legyen  a  központi
kijelölés, mert azzal rosszabbul járhatunk szerintem.

Juhász Jánosné polgármester: Végeztünk számításokat, amennyiben nem Nagyfüged
lenne a gesztor település sem járnánk sokkal rosszabbul. Ki tudnánk úgy hozni a közös
hivatal működését, hogy nem kellene az önkormányzat költségvetéséből hozzájárulni.
A  hivatal  és  az  ügyintézés  ugyanúgy  megmaradna  a  településünkön  a  lakosság
részére, tehát nem kerülnének át feladatok a gesztor településre. 

Dr. Pető László helyettes jegyző: Jelenleg ez csak egy tájékoztató, nem kell erről most
határozatot hozni, majd csak akkor ha a tárgyalások élessé válnak, hogy felhatalmazza
a testület a polgármestert a megállapodás megkötésre.
Miután  még  fenn  áll  a  közös  hivatal  megállapodása,  Ludas  településnek  kell  azt
mondania először, hogy nem akarja a közös hivatalt Nagyfügeddel. Tudomásom szerint
Ludas  nem  tervezi  a  továbbiakban  a  közös  hivatalt  Nagyfügeddel  fenntartani.  Azt
javasolnám,  hogy  polgármester  asszony  papír  alapon  keresse  meg  a  ludasi
önkormányzatot, hogy nyilatkozzák le a szándékaikat. Mindenki gondolkodjon el ezeken
és a legközelebbi testületi ülésen visszatérünk erre a témára.

5. Nagyfüged Községi Önkormányzat SZMSZ-ének a megtárgyalása

Juhász  Jánosné polgármester:  Jegyző  úrhoz  beérkeztek  a  módosító  javaslatok.
Szekeres  Róbert  képviselő  úrnak  lenne  most  egy  módosító  beadványa  ezzel
kapcsolatban.

Szerekes Róbert képviselő: Röviden, ez arról szól, kerüljön az SZMSZ-be, hogy  aki
nem látogatja rendszeresen a képviselő-testületi üléseket mind a rendkívülit, mind pedig
ami a munkatervben szerepel, ne vehesse fel a havi tiszteletdíját. Az összeget pedig
ajánljuk fel az óvodának vagy az alapítványnak. Tehát aki nem dolgozik aktívan, nem
vesz részt a munkában ne kapjon érte pénzt.

Juhász Jánosné polgármester: Nekem olyan módosító  javaslatom lenne a sokéves
bizalomra  alapozva,  hogy  egy  jegyzőkönyv  hitelesítő  bőven  elég  lenne.  A  szoros
határidőre  való  tekintettel  egyszerűsödne  a  feladat.  Úgy  gondolom,  hogy  teljes
mértékben megbízhatunk egymásban,  illetve rendelkezésre áll  a hanganyag is,  amit
vissza  lehet  hallgatni,  ha  valaki  valamit  kifogásolna  a  jegyzőkönyvben.  A  lakosság
tájékoztatása érdekében a zárt  ülés jegyzőkönyvének kivételével  a jegyzőkönyvek a
nagyfügedi  honlapra  kerülnének  fel.  Itt  tudnának  megfelelően  tájékozódni,  hogy  mi
zajlott a testületi ülésen és milyen döntések születtek.

Dr.  Pető  László helyettes  jegyző:  Nézzük  végig   a  javasolt  módosításokat  pontról
pontra. Polgármester asszony felteszi a módosításokat szavazásra, hogy elfogadja-e a
testület,  ezekről  határozat  nem  születik.  Beleírom  a  javasolt  módosításokat  és  a
törvényességi  osztály  által  előírtakat  a  következő  testületi  ülésre  elkészítem
előterjesztés formájában. Amennyiben a képviselő-testület úgy dönt, hogy tegyünk egy



ilyen pressziót, a Szekeres Róbert képviselő úr által javasoltakat bele fogom építeni a
rendeletbe.

Ürmös István képviselő: A betegség az kivétel ez alól gondolom.

Szekeres Róbert képviselő: Természetesen, itt inkább a rendszerességről van szó.

Dr.  Pető  László helyettes  jegyző:  Maradjunk  annyiban,  ha  elkészítettem  az
előterjesztést átbeszéljük. 
Közben  ismertetem az alpolgármester  asszony  javasoltát,  mely  szerint  a  képviselő-
testületi  ülések időpontját  módosítsuk az  eddigi  keddi  napról  szerdára 16  óra  utáni
időpontra.
Az  59.  szakaszhoz  volt  még  egy  hozzáfűzésem  a  helyi  önkormányzati  képviselői,
nemzetiségi önkormányzati képviselői, hozzátartozói vagyonnyilatkozatokat a pénzügyi
bizottság  tartja  nyilván  és  ellenőrzi,  itt  javasolt,  hogy  a  jegyző  tartsa  nyilván  és
ellenőrizze.  Hozzájárulnak  ahhoz,  hogy  a  mindenkori  jegyző  tartsa  nyilván  és
ellenőrizze?

A képviselő-testület hozzájárult.

Dr.  Pető  László helyettes jegyző:  Valamint  változott  a  bizottsági  struktúránk  ehhez
fogom igazítani az SZMSZ-t.
Az 5.  számú mellékletnél  volt  egy  olyan köztisztviselő  aki  a jegyző  helyettesítésére
jogosult,  törvényi  változások  is  történtek  erre  vonatkozóan,  ezt  én  kivenném belőle,
tehát  ez  a  melléklet  megszűnne.  Az  eljárásjogi  kérdések  okán  elvégzendő  egyéb
módosításokat az előterjesztésben ki fogom emelni.

A képviselő-testület hozzájárult.

Juhász Jánosné polgármester: Megkérem jegyző urat, hogy a következő képviselő-
testületi ülésre az ismertetett módosításokkal az SZMSZ -t készítse el. 

Juhász  Jánosné polgármester:  A  képviselő-testületnek  2019.  12.  31-ig  a  Helyi
Esélyegyenlőségi  Programot  felül  kell  vizsgálni  és  el  kell  készíteni  az  újat.  Erre
szeretnénk egy szakembert  felkérni,  aki  ezt  el  tudja készíteni.  Ő a Seregély  Tímea
lenne, arról  kellene a testületnek dönteni, hogy a Nagyfügedi Önkormányzat részére
elkészítse. Az előírásoknak meg kell felelnünk ezért fontos, hogy ez meglegyen. Bruttó
100 ezer forintba kerülne és meg tudnánk kötni a szerződést a szakemberrel. Jegyző Úr
leegyezteti a részleteket és a kész szerződés-tervezetet behozom a következő ülésre.

6. Haszonbérleti szerződésekkel kapcsolatos bérleti szerződések 
megtárgyalása

Juhász  Jánosné polgármester:  A  bérlők  1  Ft/m2  áron  bérlik  az  önkormányzati
tulajdonban lévő telkeket. Eddig 3 év volt a bérleti szerződés időtartama, szeretném, ha



most a ciklus végéig tartana, tehát 5 évre módosítanánk. Ha valaki nem megfelelően
műveli, illetve nem tartja rendbe a környezetét (például az árkot) azt tárgyalja meg a
testület,  hogy  vagy  szankcionálja  vagy  azzal  a  személlyel  felbontjuk   a  bérleti
szerződést.
Jelenleg mindenki igényt tart az általa bérlet területre csak várnak arra, hogy ezek a
bérleti szerződések mehetnek tovább és hogy marad-e a  bérleti díj összege.

Szekeres  Róbert képviselő:  Ezeknek  a  földterületeknek  a  bérlését  nem  lehetne
megversenyeztetni a gazdák között?
Ezekre a területekre a földalapú támogatást is igényelhetik.

Juhász Jánosné polgármester: Nem gazdák művelik, hanem magánszemélyek.
Ami az Ady Endre úton van földterület, arra tudják igényelni a földalapú támogatást,
mert az olyan terület. Annál a területnél a földalapú támogatás 50%-át fizeti be a bérlő.

Szekeres Róbert képviselő: Az 1 Ft/m2 elenyésző összeg. Ennyi erővel már ingyen is
oda lehetne nekik adni.

Juhász Jánosné polgármester: Az előző képviselő-testület azt mondta, hogy már az is
jó, hogy ezeket a földterületeket valaki megműveli és nem állnak ott gazosan. Magas
bérleti díjért valószínűleg nem vállalnák a művelését.

Bernáth Tünde képviselő: Mekkora területek ezek?

Juhász Jánosné polgármester: Kb. 1700 m2-es telkek.

Bernáth  Tünde képviselő:  Nem  gondolnám,  hogy  ilyen  kis  területekért  a  gazdák
versenyezni fognak.

Szekeres  Róbert  képviselő:  A  Ludas  felé  vezető  úton  ahol  az  önkormányzati
földterületek vannak, biztos hogy gazosak az árkok végig.

Juhász  Jánosné polgármester:   Az  lenne  a  javaslatom,  hogy  mivel  csúsztunk  a
választások  miatt,  azt  is  vegyük  figyelembe,  hogy  már  nagyon  sokan  megművelték
ezeket  a  területeket.  Ha  rövidebb  időre  is,  tehát  3  évre,  de  most  nem  kellene
módosítani, majd a 3 év elteltével meg lehetne versenyeztetni.  

Bernáth Tünde képviselő: Szerintem 5 éves időtartam legyen.

Dr.  Borbély  Gergő képviselő:  Én  is  úgy  gondolom,  hogy  legyen  5  év.  A
versenyeztetésről  pedig  az  a  véleményem,  hogy  kis  területek  ezek  ahhoz,  hogy  a
gazdáknak megérje művelni.

Faragó  Gáborné képviselő:  Szintén  egyetértek  az  5  évvel  és  akkor  folyamatos
ellenőrzés alatt tartanánk, hogy legyenek rendben ezek a telkek.



Juhász Jánosné polgármester: Aki az 5 éves időtartamot elfogadja az önkormányzati
tulajdonban lévő földterületek bérleti szerződéskötéséhez, kérem szavazzon.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

94/2019. (XI. 13.) önkormányzati Határozata

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában 
lévő területek jelenlegi bérleti szerződéseit 5 éves időtartamban meghosszabbítja és 
felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására.

Határidő: 2019. december 31.
Felelős: Juhász Jánosné polgármester.

7. Egyebek
7/1

Juhász  Jánosné  polgármester:  Tájékoztatom  a  képviselő-testületet,  hogy  az  előző
testület a Magyar Faluprogram keretén belül óvodaudvar felújításra adott be pályázatot
2019. augusztus hónapban, ezt a pályázatot az önkormányzat megnyerte. A támogatói
okirat a tegnapi nap folyamán megérkezett. A támogatott tevékenység a felhalmozás,
felújítás  tekintetében,  eszközök,  felszerelések  beszerzése  2.891.790  Ft,  az  óvoda
udvar, játszóudvar felújításra pedig 1.480.820 Ft. Az elnyert 4.372.610 Ft összegben
nemcsak ezek  a  tételek  szerepelnek,  ezenkívül  a  műszaki  ellenőr  díját,  a  kötelező
tájékoztatás  költségét,  a  táblák  kihelyezését  és  a  pályázati  tervdokumentáció
elkészítésének költségét is tartalmazza. A megvalósulás tervezett kezdete 2020. május
1.,  a  tervezett  befejezése  2020.  május  31.  Ez  az  időpont  még  változhat,  mivel
célszerűbb  lenne  a  nyári  szünidő  ideje  alatt  megvalósítani.  A  közbeszerzési  eljárás
előreláthatólag a jövő évben fog lezajlani.
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Juhász Jánosné polgármester: A Széchenyi  út és Köztársaság út közötti  útszakasz
felújítására  vonatkozóan  tájékoztatom  a  testületet,  hogy  az  Erőss  Út  Kft-vel  2019.
november 15-i dátummal szerződést kötöttünk. A terület átadása 2019. november 8-án
megtörtént. Az irányító hatósággal egyeztettem, lehet módosítást kérni, tehát át lehet
vinni  a  következő  hónapra.  A  befejezést  a  kivitelezővel  egyeztetve  2020.  06.30-ra
határoztuk  meg,  ez  egy  véghatáridő  tekintettel  az  időjárás  viszontagságaira.
Természetesen az előteljesítés szóba jöhet, amely a szerződésben rögzítésre került.
Tovább egy éves teljes garanciát vállalt a kivitelező erre az útszakaszra. Egyeztettem
Bezzegh László műszaki ellenőr úrral, vele is folyamatban van a szerződés megkötése.
Elhangzott  a  testület  részéről,  hogy  fekvőrendőr  elhelyezésére  kerüljön  sor,  1  db



fekvőrendőr  költsége  400  ezer  Ft.  A műszaki  ellenőr  szerint  nem nagy  jelentősége
lenne, hiszen a nagyobb járművek simán át tudnának menni, nem igazán érzékelnék
ezt az akadályt.
Ha aszfaltból készítenék el az pedig balesetveszélyes.
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Ürmös  István képviselő:  Lenne  egy  felvetésem,  melyen  szeretném,  ha
elgondolkodnának. Mióta képviselő vagyok többen megállítanak, megkeresnek engem
különböző kérdésekkel  és ügyekben.  Mivel  nem szeretném az otthonomban fogadni
őket, az lenne a kérésem, hogy a könyvtárban legyen egy képviselői iroda. Ez mindenki
számára nyitott lenne, mind a 6 képviselő számára és beosztatnánk a fogadó óráink
időpontjait,  ez  ugye  meg lenne  hirdetve.  Egy  számítógépre  lenne  még szükség  és
tudnánk  fogadni  a  lakosságot  különböző  ügyekben,  mint  képviselők.  Kultúrált
körülmények  között  tudnánk  intézni  a  képviselői  tevékenységgel  kapcsolatos
feladatokat.

Dr.  Borbély  Gergő képviselő:  Én  megértem  István  felvetését,  de  nem  tudom  a
lakosságnak mennyire lenne befogadó készsége erre a dologra, engem személy szerint
megkeresnek a rendelőben a kérdéseikkel a lakosság részéről.

Faragó  Gáborné képviselő:  A  javaslat  az  igazából  nem  elvetendő,  de  itt  az
önkormányzatnál  a  nagyteremben is  tarthat  bárki  bármikor  fogadó  órát  és  fogadhat
vendéget akár.

Ürmös  István képviselő:  Úgy  gondolom  meg  kellene  újulni  ezen  a  részen.  Az
interneten  akár  utána  nézhetünk  bizonyos  dolgoknak,  vagy  keresünk  elérhetőséget.
Fontos  a személyes kontaktus a lakosággal.

Juhász  Jánosné polgármester:  Engem  bármikor  el  tud  érni  a  lakosság.  Ha  olyan
probléma van megkapják a segítséget, kereshetik a családsegítőt is bármilyen dologgal
kapcsolatban, készségesen állunk a lakosság rendelkezésére.
Ha Ön igényli, a művelődési házban van egy iroda, munkaidőben, amikor nincs ott a
családsegítő vagy a járási hivatal ügyintézője a rendelezésre áll erre a célra.

Ürmös  István képviselő:  Ez  maximum  2  órás  időintervallum  alatt  valósulna  meg.
Mikortól lehetne ezt igénybe venni a helyiséget?

Juhász Jánosné polgármester: Egyeztetni kell a családsegítővel, hogy ne ütközzenek
az  időpontok.  Az,  hogy  heti  1  alkalommal  1-2  órás  fogadó  órát  tartson  az  teljesen
járható út.

Dr. Borbély Gergő képviselő: Ezzel kapcsolatban majd szabályokat kellene kialakítani.



Ürmös István képviselő: A többi képviselő társam nem kíván részt venni ebben?

Faragó Gáborné alpolgármester: Személy szerint én nem kívánok részt venni ebben.
István adott a lehetőség, próbálja meg.

Dr. Borbély Gergő képviselő: Engem megtalálnak a rendelőben.

Ürmös István képviselő: Az személyes dolgokat nem az utcán kell megbeszélni, én a
fogadó órán fogom majd ezt megtenni.
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Szekeres Róbert képviselő: A januárban tartandó Doni megemlékezéssel kacsolatban
beszéltem  a  Korona  Őrség  törzsőrmesterével,  eljönne  a  rendezvényre  csak  egy
felkérést kell neki írni,  ha a polgármester asszony bele egyezik ebbe. S ha eljönnek
esetleg megvendégelhetnénk egy kávéval vagy teával.

Juhász  Jánosné polgármester:  Természetesen  ennek  nincs  akadálya,  csak  egy
időpont kellene majd, egyeztetünk ezügyben.
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Zomboriné Pap Mária képviselő: Az új piac térről lehet tudni valamit?

Juhász Jánosné polgármester: Csütörtökön lesz egy megbeszélés ezzel kacsolatosan.
A  piac  tér  építése  jelenleg  leállt.  Jelen  pillanatban  a  kivitelezővel  felmondtam  a
szerződést, kötbérezünk, mert nem teljesítette határidőre a szerződésben foglaltakat,
amit elismertek. A szerződés felmondást a választás előtti héten küldtem el. Hivatalos
közbeszerzésen elnyert kivitelezés, túl sokat vállalt, amit nem tudott teljesíteni, pedig
kétszer módosítottunk határidőt. 2019. szeptember 15-ig át kellett volna adni az új piac
teret. Meg kellett tenni a nem kedvező lépéseket, szankcionálunk jelenleg.

Zomboriné Pap Mária képviselő: Az árusok egyik fő problémája, hogy nincs WC. Az új
piac téren lesz mellékhelyiség?

Juhász Jánosné polgármester: Igen, az új piac téren kiépítésre kerül.
Hozathatnák  mobil  wc-t,  de  annak  nem kevés  költsége  van  és  az  arra  lakók  sem
tolerálnák. A környező települések piac terein sincs kiépített wc helyiség.

Szekeres Róbert képviselő: Miért nem volt jó a piac ott ahol most van?

Juhász Jánosné polgármester: Nem engedélyezték, mert ez nem tér, hanem egy út.
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Szerekes Róbert képviselő: A parókiával mi a helyzet? 

Juhász Jánosné polgármester: A parókiára 15 millió forint összegű pályázatot nyert az
egyház közösség. Hamarosan elkezdődik a felújítás.

Szekeres Róbert képviselő: A volt orvosi rendelővel van valami ötlet?

Juhász Jánosné polgármester: Amíg az 5 éves monitoring idő le nem telik nem lehet
értékesíteni és hasznát húzni az épületnek, ez egy pályázati kitétel.  Oda semmilyen
funkciót nem tehetett az önkormányzat ebben az időszakban. 2020-ban fog letelni az 5
év. Ezután kell majd dönteni a testületnek, hogy mit kezdjünk ezzel az épülettel.

Szekeres Róbert képviselő:  Felhasználás mellett  kellene dönteni,  nem korszerű,  de
stabil épület. 

Fehérné Lukács Edina: Az alapítványnak van egy terve, már felvettük a kapcsolatot a
Máltai Szeretetszolgálattal. Teleházat lehetne kialakítani.

Szekeres  Róbert képviselő:  Szerintem  meg  vendégháznak  kellene  kialakítani.
Kibérelnék és fizetnének érte. 

Juhász Jánosné polgármester: Nagyon jó ötlet, figyelni kell az erre kiírt pályázatot és
meg lehet valósítani.
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Szekeres  Róbert képviselő:  Mivel  megalakultak  a  bizottságok  és  kialakultak  a
szerepek,  a  kérdésem  az  lenne,  hogy  fog-e  a  polgármester  asszony  az
alpolgármesternek rendelkezési- vagy egyéb jogkört  átadni? 

Juhász Jánosné polgármester: Most egyeztetünk testületi ülés előtt az alpolgármester
asszonnyal, hogy amennyiben nem tudok bizonyos társulási ülésekre eljutni, abban az
esetben az alpolgármester asszony fog helyettem elmenni. El fog velem jönni néhány
ilyen ülésre, azt követően meghatalmazással  tud majd engem képviselni.  Egyébként
hatásköröket nem szeretnék átadni. 
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Zomboriné Pap Mária képviselő: A tűzgyújtásra vannak napok megszabva? Mert az a
probléma, hogy tüzelnek állandóan, dől a füst.

Juhász Jánosné polgármester: Van erre rendelkezésünk, amely fent van Nagyfüged
település  honlapján,  hétfőtől  szombat  délig  lehet  égetni,  elég  tág  intervallumot
határoztunk meg. Jegyző úrnak vagy a katasztrófavédelemnek kell jelezni írásban, ha
valaki megszegi a rendelkezést.
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Ürmös  István képviselő:  Jelezném,  hogy  a  Bocskai  úton  van  egy  fedetlen  akna,
balesetveszélyes, ezzel kell kezdeni valamit.

Juhász Jánosné polgármester: Valószínűleg ellopták a fedelét, meg fogjuk oldani.
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Ürmös István képviselő: Az adventi ünnepség utolsó időpontja mikor lesz 2019. 12.19-
én  lesz.  Nem  lehetne  szombatra  áttenni?  A  kora  délutáni  időpontokat  úgy  kellene
szervezni, hogy aki dolgozik is el tudjon jönni. Másképp is meg lehetett volna szervezni
szerintem.

Fehérné Lukács Edina alapítvány elnök:  Sajnos  nem tudjuk  átteni,  akkora vannak
leszervezve a programok, az iskolások is akkor jönnek.

Juhász Jánosné polgármester: Bízzuk rá az alapítványra a szervezést.
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Jáger József: A Béke útra kihelyezésre került egy tábla, saját finanszírozásból, kértem
hozzá engedélyt a jegyző úrtól. Ez egy felhívás arra, hogy tartsák tisztán az utat.
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Juhász  Jánosné polgármester:  2019.  11.20-án  tartandó  közmeghallgatásra  várunk
mindenkit  tisztelettel.  Meghirdetésre  került,  a  nagyfügedi  körképen  megjelent,
kiplakátoltuk a fontosabb helyeken.

Van-e valakinek egyéb kérdése? 
Amennyiben nincs a képviselő-testületi ülést lezárom.

Juhász Jánosné              Dr. Pető László
  polgármester       helyettes jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

  Bernáth Tünde                            Szekeres Róbert



     képviselő                            képviselő


