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

Döntések:

Határozat száma
95/2019 (11.26.)
96/2019 (11.26.)
97/2019 (11.26.)
98/2019 (11.26.)
99/2019 (11.26.)
100/2019 (11.26.)
101/2019 (11.26.)
102/2019 (11.26.)
109/2019 (11.26.)
110/2019 (11.26.)
111/2019 (11.26.)
112/2019 (11.26.)

Tárgya
Óvodai pedagógiai asszisztens álláshely biztosítása 2 fő
részére
Döntés az óvodai dolgozók évvégi jutalmáról
A Nagyfügedi Óvodásokért alapítvány támogatása
A 2019. évi adóbevételi beszámoló elfogadása
A 2020. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv elfogadása
A védőnői beszámoló elfogadása
A közös hivatali beszámoló elfogadása
Döntés a rendkívüli karácsonyi települési támogatásról
Döntés a közös hivatali dolgozók évvégi jutalmáról
Döntés a Jegyző évvégi jutalmáról
Döntés az önkormányzati dolgozók évvégi jutalmáról
Döntés LED lámpatestek vásárlásáról

Rendelet száma:
11/2019. (XII. 02.) A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló
7/2017. (IV.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
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Juhász Jánosné polgármester: Köszöntöm a mai képviselő-testület résztvevőit.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel 5 fő jelen van,
távolmaradását egyetlen képviselő sem jelezte előzetesen. 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 Ürmös István képviselő urat javasolom kijelölni. Aki egyetért a
jegyzőkönyv hitelesítők személyével, kérem szavazzon.
Dr. Borbély Gergő képviselő megérkezett.
(A testület tagjai egyhangúlag elfogadták a jegyzőkönyv hitelesítésére kijelölt
személyeket.)
A mai 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?
Amennyiben nincs észrevétel vagy javaslat, aki a meghívóban szereplő napirendi
pontokat elfogadja ,kérem szavazzon.
(A testület tagjai egyhangúan elfogadták a napirendi pontot.)

Tájékozatom a képviselő-testületet, hogy a testületi ülés jegyzőkönyveit megtekinthetik
a www.nagyfuged.hu weboldalon, a településünk honlapján.
Tanácskozási joggal megjelentek a mai tesületi ülésen a Nagyfüged Fejlődéséért
Közalapítvány kuratóriumi elnöke és Molnár József a Nagyfügedi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke.
Juhász Jánosné polgármester: Elsőként az óvodavezetőnek lenne napirend előtti
tájékoztatója. Amennyiben a képviselő-testület hozzájárul, kérem szavazzanak.
A testület egyhangúlag hozzájárult.
Prezenszkiné Urbán Ágnes óvodavezető: Nagy szeretettel köszöntök Mindenkit.
Ezúton gratulálok a régi és az újonnan megválasztott képviselőknek. Kívánok nagyon jó
munkát. Röviden szeretném felvázolni, hogy miért is állok itt. Kívülről úgy tűnik működik
az óvoda viszont a gyermeklétszám magas, jelenleg 70 főt látunk el három csoportban.
2018. májusában kaptam meg az óvoda vezetését, szinte mindenféle tapasztalat nélkül.
Miután távozott az akkori óvodavezető, azt követően rövid időn belül 2 óvónő nyugdíjba
vonult, ami azt eredményezte, hogy három állás üresen maradt. Elég kilátástalan ezáltal
a helyzet, folyamatosan a jogszabályi előírásoknak megfelelően folyamatosan
pályáztatjuk az óvónői állást, sajnos még érdeklődő sincs. A működést fent kell tartani.
A három óvodai csoportunkra hat státuszunk van, ebből három van feltöltve szakképzett
óvónővel. A hat státuszra engedélyez a jogszabály egy fő pedagógiai asszisztenst, amit
már korábban betöltöttünk, majd ezt követően jött egy áthidaló megoldás, ugyanis
tavaly kértem a képviselő-testületet, hogy két fő pedagógiai asszisztenst engedélyezzen
foglalkoztatni. A kérésem az lenne, hogy szeretném, ha hozzájárulnának, hogy a jövő
évre határozott időre, az óvódapedagógusi hiány enyhüléséig foglalkoztassunk két
pedagógiai asszisztenst.
A 2019. évi költségvetésben tervezni kellett a bérekre és emiatt beterveztünk két óvónői
bért pluszban, arra az esetre, ha a betöltlen álláshelyekre jelentkezik óvodapedagógus.
Ez a bértömeg most megmaradt, úgy gondolom a jelen helyzetben mindenki erőn felül
vállal beleértve az óvodapedagógus munkáját segítő asszisztenseket, dajkákat és a
konyhai dolgozókat egyaránt. A kérelmem másik része tartalmazza, hogy szeretnék
ebből a megmaradt bértömegből év végi jutalmat fizetni minden óvodai dolgozó
részére, ha a képviselő-testület is egyetért ebben. A fennmaradó részt pedig
átcsoportosítanánk dologi kiadásra, mert mindenképpen szeretnénk felhasználni.
A harmadik kérésem is tolmácsolom. A Nagyfügedi Óvodásokért Alapítvány több mint
20 éve működik. Korábban több helyről is voltak pénzügyi forrásaink, de mára ez
nagyot csökkent. Mivel a tavalyi évben a régi elnök lemondott új tagokat kellett bevonni
és új elnököt kellett választani, így a jogi eljárás költségei a működési bevételeinket
felemésztette. Lehetőség szerint szeretném, ha az önkormányzat valamilyen összeggel
támogatná az alapítványunkat, ami nagy segítség lenne. Mivel az adó 1%-ának
felhasználása jogszabályilag kötött, nem tudunk csak ebből fennmaradni, szükség van
egyéb tőkére.
Amennyiben kérdés van nyugodtan tegyék fel.

Ürmös István képviselő: Az óvodapedagógusi betöltetlen állás milyen portálokon van
meghirdetve?
Urbán Ágnes óvodavezető: A közigállás.gov.hu portálon van folyamatosan hirdetve,
innen automatikusan átkerül más álláshiredtő portálokra egyaránt. Törvény írja elő,
tehát itt kötelező meghirdetni.
Juhász Jánosné polgármester: Akkor jelenleg nekünk három dologban kell döntenünk.
Az első a plusz két fő pedagógiai asszisztens álláshely engedélyezése a 2020. évre. Az
óvodára leosztott bérnormatíva ezt lehetővé teszi, abból tudjuk finanszírozni.
Tehát aki egyetért a plusz 2 fő pedagógiai asszisztens álláshely biztosításával, kérem
szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúlag megszavazta.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozza:
Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
95 /2019. (XI.26.) önkormányzati Határozata
Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi, hogy a Nagyfügedi
Csicsergők Óvoda részére engedélyezett létszámkeret két fő pedagógiai asszisztensel
kiegészítésre kerüljön a 2020. évi költségvetés terhére.
Felelős: Juhász Jánosné polgármester
Határidő: 2020. december 31.
Juhász Jánosné polgármester: Az óvodai dolgozók részére helyettesítési díj kifizetése
nem történt évközben, ezzel a jutalommal egyenlítenénk ki a dolgozók által végzett
túlmunkát. Aki egyetért azzal, hogy a megmaradt bértömegből év végi jutalom
kifizetésésére kerüljön sor az óvodai dolgozók részére bruttó 1.729.323.- Ft, a konyhai
dolgozók részére bruttó 631.579.-Ft összegben, kérem szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúlag megszavazta.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozza:
Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
96/2019. (XI.26.) önkormányzati Határozata
Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi az óvodai dolgozók
részére bruttó 1.729.323.- Ft, a konyhai dolgozók részére bruttó 631.579.-Ft összeg
kifizetését év végi jutalom jogcímen a 2019. évi költségvetés terhére.
Felelős: Juhász Jánosné polgármester
Határidő: 2019. december 31.

Juhász Jánosné polgármester: Az alapítvány támogatására az óvodavezető asszony
azt mondta, hogy egy 30.000.- Ft-os összeg elegendő lenne, ebből tudnák finanszírozni
a működési költségeket. Aki egyetért, hogy az önkormányzat 30.000.- Ft összegű
támogatást adjon az óvoda alapítványának, kérem szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúlag megszavazta.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozza:
Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
97/2019. (XI.26.) önkormányzati Határozata
Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi a Nagyfügedi
Csicsergők Óvoda Alapítványa részére 30.000,- Ft támogatás kifizetését a 2019. évi
költségvetés terhére.
Felelős: Juhász Jánosné polgármester
Határidő: 2019. december 31.
Prezenszkiné Urbán Ágnes óvodavezető: Köszönöm szépen a képviselő-testületnek a
pozitív hozzáállást.
Ürmös István képviselő: Erre nincs szükség, segítünk, ahol tudunk.
1. Az adóbevételi beszámoló
Juhász Jánosné polgármester: Az írásos anyag megküldésre került a képviselők
részére. Jegyző úrnak van-e szóbeli kiegészítése a kiküldött anyaghoz?
Dr. Pető László helyettes jegyző: Annyit szeretnék, hozzáfűzni, hogy szeretném
kiemelni a kolléganő munkáját. Látszik az összegeken, hogy melyek voltak az
előírásaink és az előirányzataink, folyamatosan próbálja felszólítani az elmaradással
rendelkező adófizetőket, hogy minél többet fizessenek be, az adóbevallásoknak és
kivetéseknek megfelelően. Ahhoz képest, hogy a településnek milyenek az adottságai
nagyon jó az adófizetési morál, a gépjárműadó befizetés arányaiban is nagyon jónak
mondható. Vannak kintlévőségek és a beszámoló vége tartalmazza, hogy cégek és
magánszemélyek ellen is indítunk behajtást. Ezek a behajtások elindulnak
felszólításokkal, mostmár a NAV segít nekünk, akinek van bejelentett munkahelye ott
megkeressük a munkáltatót és letiltjuk a fizetéséből.
Juhász Jánosné
kapcsolatban?

polgármester:

Van-e

valakinek

kérdése

a

beszámolóval

Szekeres Róbert képviselő: Én meg szeretném kérdezni, hogy akik 30 napon túl
dolgoztak a településen fizettek-e iparűzési adót?

Dr. Pető László helyettes jegyző: Az ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után
végzett iparűzési adót az adóbevallások alapján befizették. A 30 napon túli
időintervallumra kell fizetni az ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után.
Ürmös István képviselő: A Pénzügyi Bizottságnál látom azt majd részlesen szétbontva,
hogy a beszedett iparűzési adót mire költjük?
Dr. Pető László helyettes jegyző: Az iparűzési adó bejön, mint egy pénztömeg,
melynek az Áht. szerint vannak felhasználási területei pl.: a település üzemeltetés és a
hasonló kiadásaink, beruházási kiadásaink. A tartalékolás az elsődleges cél, mert
vannak olyan kiadások, amihez hozzá kell járulnunk.
Ürmös István képviselő: Tehát megvan egy előirányzat, de a testület csoportosítja át a
különböző kiadásokra.
Dr. Pető László helyettes jegyző: Bizonyos keretek és határok között erre van
megoldás.
Juhász Jánosné polgármester: Van-e még valakinek kérdése a beszámolóhoz?
Amennyiben nincs és elfogadják a 2019. évi adóbevételi beszámolót, kérem
szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozza:
Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
98/2019. (XI.26.) önkormányzati Határozata
Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2019. évről szóló
adóbeszámolót.
Felelős: dr. Pető László helsettes jegyző
Határidő: Azonnal
2. A 2020. évi belső ellenőrzési terv megtárgyalása
Juhász Jánosné polgármester: Minden év végén el kell dönteni a képviselőtestületnek, hogy a következő évben milyen belső ellenőrzési feladatokat tűz ki célul. A
belső ellenőrzési feladatokat a Gyöngyösi Kistérségi Társuláson keresztül látjuk el.
Innen szokott jönni a belső ellenőr a megadott feladatok ellenőrzésére. 2019. évben a
Nagyfüged Községi Önkormányzat pénzügyi számviteli szabályai betartásának az
ellenőrzést tűzné ki a 2020-as évre vonatkozóan, az időszak 2019. január 1-jétől az
ellenőrzés megkezdéséig vonatkozó időszakkal bezárólag történne. Tehát ebben az
időintervallumban vizsgálódnának, egy belső ellenőr 12 ellenőrzési napot töltene az
önkormányzatnál.
Amennyiben kérdés van kérem tegyék fel.

Aki elfogadja a 2020. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervben meghatározott
célfeladatot, kérem szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozza:
Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
99/2019. (XI.26.) önkormányzati Határozata
Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő – testülete a „Javaslat a 2020. évi belső
ellenőrzési terv elfogadására” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést
hozta:
1. A Képviselő – testület az Önkormányzat irányítása és felügyelete alá tartozó
költségvetési szervek 2020. évi belső ellenőrzési tervét az 1. melléklet szerinti
tartalommal jóváhagyja.
2. A Képviselő – testület felkéri a jegyzőt, hogy jelen döntéséről, a határozat
megküldésével tájékoztassa Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulását.
Felelős: dr. Pető László helyettes jegyző
Határidő: azonnal
3. Védőnői beszámoló
Juhász Jánosné polgármester: Minden évben a védőnő beszámolót készít az addigi
munkájáról a képviselő-testület részére. A beszámolóban korcsoportonként írja le a
gondozásban lévő gyermekek, a kismamák és az odafigyelést igénylő családok számát.
A védőnő tájékoztat minket a tanácsadáson megjelentek létszámáról a
családlátogatások számáról. 588 családlátogatás történt 2018. évben. Az óvodai iskolai
munkáról részletesen ír. Tájékoztat, hogy a doktor úr mikor fogadja a gyermekeket
kötelező védőoltásra. Tudni kell, hogy működik egy jelzőrendszeres szolgálat a
településen. Negyedéves rendszerességgel tárgyalja a problémás gyermekek és
családok helyzetét. Ebben részt vesznek az intézmények vezetői, a kijelölt kolléganők,
a gyermekjóléti szolgálat, a jegyző és én mint a település polgármestere. A megtárgyalt
esetekről készül egy beszámoló. Van-e kérdés a megküldött anyaggal kapcsolatban?
Szekeres Róbert képviselő: A beszámolóban szó van arról, hogy a fejtetvesség
rendszerint mindig ugyanazoknál fordul elő, nem lehetne esetleg valamilyen szankciót
alkalmazni, hogy jobban odafigyeljenek a tisztálkodásra?
Juhász Jánosné polgármester: Ezek a családok valóban visszatérők ezzel a
problémával kapcsolatban, szankciót nem lehet alkalmazni, csak a folyamatos
odafigyelésre és az irtószer használatára van lehetőség.

Szekeres Róbert képviselő: Gyermek kiemelése a családból nem lehetséges emiatt?
Mert ez a gyermek javát szolgálná.
Juhász Jánosné polgármester: Ez nem indok arra, ezért nem emelik ki a családból.
A védőnő folyamatosan ellenőrzi ezeket a gyermekeket.
Szekeres Róbert képviselő: A beszámolóban olvastam, hogy a védőnő panaszkodik a
kóbor kutyákra.
Juhász Jánosné polgármester: Ebben az évben 3 alkalommal szedettük össze a kóbor
kutyákat, egy alkalommal kb. 25-30 kutyát vittek el, aminek éves költsége közel 1 millió
forintot jelent összesen. Elvitetjük és újak jönnek helyette, úgy gondolom ez a felelős
állattartás hiánya miatt alakul így. Elég nehéz beazonosítani a kutyák gazdáját, illetve
egy ideje a kutyákat már nem lehet összeírni, tehát nyilvántartást vezetni róluk.
Szekeres Róbert képviselő: Nem lehetne kedvezőbb szerződést kötni más sintérrel?
Aki esetleg nem darabszámra vinné el a kutyákat? Így kevesebbet fizetnénk.
Juhász Jánosné polgármester: Ez a díj azért ennyi, mert nemcsak a kutyák
összeszedésének a díja van benne, hanem az azt követő fenntartásának a költségeit is
tartalmazza.
Ürmös István képviselő: Mindenképpen kezdenünk kell valamit a kóbor kutyákkal ez az
én személyes tapasztalatom is. Eléggé veszélyesek az elszaporodott kóbor ebek a
településen, bárkit megtámadhatnak. Más vállalkozással nem lehet leszerződni
ezügyben? Van erre a célra egy fix összeg egyébként?
Juhász Jánosné polgármester: Nincs a környéken más engedéllyel rendelkező cég,
tehát nincs lehetőség mással szerződést kötni. A költségvetésben szoktunk erre
kisadást betervezni, ha ez nem fedezi a tartalékunkból szoktuk ezt a kiadást kifizetni.
Ürmös István képviselő: Azoknál a családoknál, ahol visszatérő a fejtetvesség nem
lehetne mentor programot alkalmazni? Illetve miért nem csatlakoztunk a „Bari séj” nevű
mentor programhoz? Probléma ugyanis, hogy a fiatalok már 15-16 évesen gyermekeket
vállalnak, a program segítené őket, hogy ehelyett inkább tovább tanuljanak. A program
keretében az iskola és az óvoda is egyéb juttatásokat kapott volna.
Juhász Jánosné polgármester: A gyermekjóléti szolgálat folyamatosan figyelemmel
kíséri ezeket a családokat. A kötelezően ellátandó feladatokat családsegítő valamint
védőnő közreműködésével látjuk el, akik minden tőlük telhetőt megtesznek és
maximálisan utána járnak, hogy itt a településen megfelelően működjenek a dolgok. Ezt
a programot említeni fogom a családsegítőnek és a védőnőnek.
Faragó Gáborné alpolgármester: Amennyiben a többiek is egyetértenek, szeretném
kérni, hogy egy ilyen beszámolónál következő alkalommal legyen jelen a védőnő, hogy
tudjunk neki személyesen is kérdéseket feltenni.

Juhász Jánosné polgármester: Rendben, fogom jelezni neki. Van még kérdés a
védőnői beszámolóhoz?
Amennyiben nincs és elfogadják a védőnői beszámolót kérem szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozza:
Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
100/2019. (XI.26.) önkormányzati Határozata
Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Védőnői beszámolót.
Felelős: Juhász Jánosné polgármester
Határidő: Azonnal
4. Beszámoló a Nagyfügedi Közös Önkormányzati Hivatal működéséről
Juhász Jánosné polgármester: A kapcsolódó anyag megküldésre került a képviselők
részére, a továbbiakban Jegyző úr ismerteti az ezzel kapcsolatos tudnivalókat.
Dr. Pető László helyettes jegyző: Próbáltam mindenre kiterjedő beszámolót készíteni,
főként az igazgatási részre fókuszáltam. Meg kell említenem, hogy a munkateher
folyamatosan nő a kolléganőkön, mert egy kolléganő szülési szabadságon van jelenleg.
A Ludasi kirendeltségen szintén egy kolléganő szülési szabadságon van egy másik
kolléganő pedig lemondott a választásokat követően.
Ebben az évben két választáson vagyunk túl, amely még több munkát jelentett, magam
részéről igyekeztem a településeken helytállni, illetve ezúton is köszönöm a
kolléganők munkáját.
Juhász Jánosné polgármester: Köszönjük a Jegyző úrnak a beszámolót. Van-e kérdés
a témához?
Faragó Gáborné alpolgármester: Lehet már tudni információt a közös hivatal jövőjét
illetően?
Juhász Jánosné polgármester: A kormányhivatalból is érdeklődtek már ezzel
kapcsolatban. A mai nap a határidő, hogy a közös hivatalok jelezzék a jövőbeli
szándékaikat. Ludas részéről még a mai napig nem érkezett jelzés a szándékaikról.
Karácsondról érkezett az az információ, hogy Ludassal társulnak. Adács település
elzárkózik a társulástól, hiszen nekik a magas lakosságszám miatt nem kötelező
társulni. Kijelölés alapján bárkihez odacsatolhatják a településünket. Mint gesztor
településnek meg kell várnunk, hogy a társult település hivatalosan jelezze felénk, hogy
nem kíván társulni. December 12-re aláírt megállapodásnak kell lenni a közös hivatallal
kapcsolatban.
Amennyiben nincs egyéb kérdés és aki efogadja a beszámolót kérem szavazzon.

A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozza:
Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
101/2019. (XI.26.) önkormányzati Határozata
Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Nagyfügedi Közös
Önkormányzati Hivatal működéséről szóló beszámolót.
Felelős: dr. Pető László: Helyettes jegyző
Határidő: Azonnal
5. A 2019. évi rendkívüli karácsonyi települési támogatás megtárgyalása
Juhász Jánosné polgármester: Minden évben az önkormányzat a szociális ellátásokra
kap normatívát és az év során addig fel nem használt részből karácsony előtt
támogatást adunk a nagyfügedi lakosság részére. Arra törekszünk, hogy minden család
egyformán részesülhessen támogatásban, hiszen mindenképpen jól jön ilyenkor akár
tüzelőre, akár élelmiszerre a képviselő-testület által megszavazott pénzösszeg.
Jelenleg úgy állunk, hogy ingatlanonként 20 ezer forint támogatást tudnánk kifizetni a
családoknak.
Faragó Gáborné alpolgármester: Azt hangsúlyozzuk ki, hogy ingatlanonként, mert ha
egy lakásban be van jelentkezve két család, akkor nem jár mindkettő részére, ebből
már voltak félreértések.
Juhász Jánosné polgármester: Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a hátrányos
helyeztű családoknak több juttatás is van év végén. Az Aranydoboz alapítvány
élelmiszer csomagot juttat a rászoruló családoknak, illetve az önkormányzat a
Nagyfüged Fejlődéséért alapítvánnyal közösen cipősdoboz ajándékozást szervez.
Cipősdobozba lehet elhelyezni a gyerekeknek szánt dolgokat, melyeket az adventi
ünnepségen vehetnek majd át a családok.
Gyerekenként 1000 forint értékben vásárolt az önkormányzat mikulás csomagot ebben
az évben a költségvetés terhére, ami azt jelenti, hogy idén 233 óvodás és iskolás korú
gyermek részére kerül kiosztásra.
Szekeres Róbert képviselő: A mikuláscsomagokhoz kereshetnénk támogatókat,
kellene egy olyan személy, aki ezt ilyenkor lebonyolítja és akár ingyen is lehetne a
mikulás csomagot beszerezni. Vagy esetleg a helyi nemzetiségi önkormányzat nem
járul hozzá a mikulás csomag megvásárlásához?
Juhász Jánosné polgármester: Többször kerestem már meg cégeket ezzel
kapcsolatban, de még idáig nem kaptunk ehhez támogatást sehonnan.

A nemzetiségi önkormányzatnál a választások során váltás következett be, és az új
vezetőség majdnem nullásan vette át azt, csak a bankszámlaköltség áll
rendelkezésükre jelenleg.
Tehát az önkormányzat a tartalékból ebben az évben 233 ezer forint összegben fog
mikuláscsomagot vásárolni a gyermekek részére.
Ürmös István képviselő: Jegyző úrtól kérdezném, hogy nem lehet a nemzetiségi
önkormányzat korábbi vezetőit szankcionálni emiatt? Hogy lehetett ezt nekik
megengedni, hogy elköltsék a rendelkezésükre álló összes pénzt. Mennyire volt ez
szabályszerű?
Dr. Pető László helyettes jegyző: Nekik teljesen különálló költségvetésük van. A
költségvetésükben lévő pénzösszegről ők rendelkeznek. Annyi rálátása van az
önkormányzatnak, hogy kolléganők készítik el a költségvetésüket, valamint a
zárszámadásukat, illetve folyamatosan könyvelnek és nyomon követik a
bankszámlájukat.
Ürmös István képviselő: Nem lett volna szabad így hagyni.
Faragó Gáborné alpolgármester: Részemről egyetértek a 20 ezer forint összeggel.
Kapja meg minden nagyfügedi ingatlan tulajdonos és az aki az adott ingatlanra
vonatkozóan bérleti szerződéssel rendelkezik.
Juhász Jánosné polgármester: Igen, azok is megkapják a karácsonyi támogatást,
akiknek nincs tulajdonában az ingatlan, de be vannak oda jelentkezve és bérleti
szerződéssel rendelkeznek.
Dr. Pető László helyettes jegyző: Az előző képviselő-testület még 2019.10.01-jén
hozott egy határozatot, melyben 15 ezer forint karácsonyi fűtési támogatást biztosított.
De miután eltelt azóta majdnem két hónap változott az önkormányzat maradványa több
pénz maradt, mint amennyit akkor gondoltunk. Amennyiben a testület megszavazza a
határozat szövege a továbbiak szerint kerül megszövegezésre „a 78/2019 (X.1.) a
képviselő-testület az alábbiak szerint módosítja, az első bekezdés amely úgy szólt a
Nagyfügedi önkormányzat minden nagyfügedi háztartás számára 15 ezer forint
karácsonyi fűtés támogatást biztosít”, ehelyett a 20 ezer forint fog szerepelni az új
határozatban.
Juhász Jánosné polgármester: Aki ezzel egyetért kérem szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúlag megszavazta.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozza:
Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
102/2019. (XI.26.) önkormányzati Határozata
Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 78/2019 (X.1.) Képviselőtestületi határozatot az alábbiak szerint változtatja meg:

Nagyfüged Községi önkormányzat Képviselő-testülete minden nagyfügedi háztartás
számára 20.000,- Ft karácsonyi fűtés támogatást biztosít.
Felelős: Juhász Jánosné polgármester
Határidő: 2019. december 31.
6. A köztisztviselők év végi jutalmának megtárgyalása
Juhász Jánosné polgármester: Minden évben figyelembe véve az önkormányzatnál és
a közös hivatalnál a pénzmaradványt a dolgozók részére az egész éves munkájukat
figyelembe véve jutalmat fizetünk ki, mindazon oknál fogva, hogy szinte minden dolgozó
bérminimumot kap. Ugyanis van egy köztisztviselői és egy közalkalmazotti törvény
amely alapján besorolási bérrel rendelkeznek és a bérüket az állam egészíti ki, hogy a
bérminimumot elérje ez az összeg. Ezen felül nagyon sok plusz munkát végeznek, ami
azt eredményezi, hogy az önkormányzatnál naprakészen mennek a dolgok. Ezért mivel
a költségvetés megengedi a bérmegtakarításnál fogva szeretnénk a köztiszviselők és a
hivatali dolgozók részére 1 havi plusz juttatást javasolni melynek összege 1.116.500.forint. Ebben az összegben benne van a Jegyző úr, Fazekas Tamásné és Gyetvai
Andrea gazdálkodók, Nagy Zoltánné adóigazgatási előadó valamint Fehér Ágnes
Szociális ügyintéző. Az önkormányzati dolgozók részére is szeretnék jutalmat javasolni,
részükre egységesen nettó 100 ezer forint kifizetését. Farkas Lászlóné, Juhász Ferenc,
Molnárné Szikszai Erika védőnő és Zombori Máté részére.
Bernáth Tünde képviselő: Amennyit dolgoznak itt a hivatalban a kolléganők és
amennyit megtesznek a feladatokért az példaértékű. Nagyon sokszor akár éjszakába
nyúlóan vagy akár hétvégén is dolgoznak és én úgy gondolom, hogy ezek az emberek
megérdemlik, ha jutalommal értékelik a munkájukat. Ezért is örültem ennek, mikor ez a
dolog pár éve bevezetésre került.
Juhász Jánosné polgármester: Olyan ügyintézőkkel rendelkezünk, hogy a környékbeli
településekről őket hívják segítségül a könyvelési rendszer működésével kapcsolatban,
adóügyekben szociális ügyekben és a KIRA személyügyi nyilvántartó rendszer
kezelésével kapcsolatban. A Jegyző úr munkája szintén kiemelkedő.
Faragó Gáborné alpolgármester: A közös hivatali dolgozók munkájával kapcsolatban
egyetértek az elhangzottakkal. Viszont az önkormányzatnál dolgozó négy főnél nem
mindenben értek egyet. Szerintem Zombori Máté és Molnárné Szikszai Erika védőnő
megérdemlik, hogy jutalomban részesüljenek. Farkas Lászlóné és Juhász Ferenc
munkájával viszont lennének aggályaim. Én Fehérné Lukács Edina részére is
javasolnék jutalmat, ő a közfoglalkoztatottak munkavezetője és jól ellátja a feladatát.
Juhász Jánosné polgármester: Ez sajnos nem megoldható, mivel a közfoglalkoztatás
kizárja ezt a lehetőséget.
A két kifogásolt fő részére pedig kérnék akkor javaslatokat.

Faragó Gáborné alpolgármester: Kapják meg ők is a jutalmat, ne vegyük el senkinek a
munkakedvét. De kérem a polgármestert, hogy hívja fel a figyelmet a feladatokra amiket
el kell végezni.
Juhász Jánosné polgármester: Aki egyetért a közös hivatalban dolgozó négy fő 1 havi
munkabér összegének megfelelő év végi jutalmával kérem szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 2 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
110/2019. (XI.26.) önkormányzati Határozata
Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi a Nagyfügedi
Közös Önkormányzati Hivatal Nagyfüged településen dolgozó köztisztviselők részére
egy havi munkabér kifizetését karácsonyi jutalom jogcímen.
Felelős: dr. Pető László helyettes jegyző
Határidő: 2019. december 31.
Juhász Jánosné polgármester: Aki egyetért a Jegyző úr 1 havi munkabér összegének
megfelelő év végi jutalmával, kérem szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozza:
Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
111/2019. (XI.26.) önkormányzati Határozata
Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Pető László helyettes jegyző
részére egy havi munkabér kifizetését karácsonyi jutalom jogcímen.
Felelős: Juhász Jánosné polgármester
Határidő: 2019. december 31.
Juhász Jánosné polgármester: Aki egyetért az önkormányzatnál dolgozó négy fő
fejenként nettó 100 ezer forint összegű év végi jutalmával kérem szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 2 tartózkodás mellett
az alábbi határozatot hozza:
Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
109/2019. (XI.26.) önkormányzati Határozata
Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi a Nagyfüged
Községi Önkormányzatnál dolgozó négy fő közalkalmazottak részére bruttó 100.000,Ft kifizetését karácsonyi jutalom jogcímen.

Felelős: Juhász Jánosné polgármester
Határidő: 2019. december 31.
7. Egyebek
7/1
Juhász Jánosné polgármester: Beszámoló a Nagyfüged Fejlődéséért Közalapítvány
2018. évi munkájáról, amely kiosztásos anyagként került a képviselőkhöz. Tartanánk
pár perc szünetet, hogy át tudják olvasni.
Kérném az alapítvány kuratóriumának elnökét, hogy szóbeli kiegészítést tegyen az
anyaghoz.
Fehérné Lukács Edina alapítvány elnöke: A beszámolóból kimaradt, hogy az adó 1%át az alapítvány nem használta fel 2018. évben.
Juhász Jánosné polgármester: A 2020-as évben utcai szemetesek kihelyezésével
kapcsolatban fogják támogatni a települést.
Szekeres Róbert képviselő: Ez jó ötlet, de egy bejárással fel kellene mérni, hogy ezek
kielyezésére hol van a legnagyobb szükség.
Juhász Jánosné polgármester: Amennyiben nincs a beszámolóhoz kérdés, aki
elfogadja az alapítvány beszámolóját kérem szavazzon.
7/2
Juhász Jánosné polgármester: Kiosztásos anyagként került a képviselők részére a
LED közvilágítással kapcsolatos árajánlatot tartalmazó tájékoztató. Az a cég akitől a
lámpatesteket vásároltuk felajánlotta, hogy még ezévi áron tudna nekünk 28 db
lámpatestet
biztosítani.
Amennyiben
szeretnénk
megvásárolni,
az ezévi
költségvetésünk tartalékában rendelkezésre áll az összeg, tehát ki tudjuk fizetni.
Ezáltal több utcában is tudunk majd megfelelő közvilágítást biztosítani.
A 28 db lámpatestből a település belső területein lévő lámpatesteket ki tudnánk
cserélni.
A lámpatestek ára bruttó 1.825.244.- forint, a felszerelési költsége pedig 392.000.forint. Van-e kérdés ezzel kapcsolatban?
Szekeres Róbert képviselő: Mennyi garanciát vállalnak ezekre a lámpatestekre?
Mennyivel csökken a közvilágítás költsége?
Juhász Jánosné polgármester: Hét év garancia van a lámpatestekre. A jelenlegi
lámpatestek nem világítanak, amennyiben ezeket felhelyeztetjük minimálisan több lesz

az áramfogyasztás. A megtakarítás a karbantartási költségeknél jelentkezik. Mivel két
éves garanciát vállalnak, meghibásodás esetén ingyen fogják javítani vagy kicserélni
ezeket. A karbantartási díj jelenleg 140.000.- forint havonta.
Szekeres Róbert képviselő: Olyanban nem gondolkodott még az önkormányzat, hogy
napelemes technológiát alkalmazna a közvilágításnál? A napelemes rendszer
kialakítási költségénél az áramdíj költségét törlesztőrészletként be lehetne fizetni akár
és így 5 év alatt meg lehetne szabadulni a közvilágítás költségétől.
Juhász Jánosné polgármester: Napelemes rendszer kialakításában még nem
gondolkodtunk. A lámpacserékkel a település belterületén csak a karbantartási díjat
tudjuk megtakarítani.
Ürmös István képviselő: Figyelni kell az erre kiírt pályázatokat. Lesznek EU-s
pályázatok kiírva etekintetben, az elsődleges cél, hogy a megújuló energia felé fogja
vinni a településeket.
Faragó Gáborné képviselő: Természetesen szintén egyetértek ezzel, viszont ezt a
lehetőséget nem érdemes kihagyni úgy gondolom. Fogadjuk el, hogy még ebben az
évben felszerlésre kerüljenek.
Juhász Jánosné polgármester: Aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat vásároljon
28 db LED lámpatestet, kérem szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúlag megszavazta.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozza:
Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
112/2019. (XI.26.) önkormányzati Határozata
Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi 28 db új LED
lámpatest vásárlását a 2019. évi költségvetés terhére.
Felelős: Juihász Jánosné polgármester
Határidő: 2019. december 31.
7/3
Juhász Jánosné polgármester: Az óvoda épület belső felújítására elkészítette a
műszaki szakember a pályázati anyagot, amelynek kiküldésre kellene kerülnie a
vállalkozó cégek számára a meghívásos eljárás keretében. Ezeket a cégeket kellene
kiválasztani.
Faragó Gáborné alpolgármester: Van esetleg hozzá referencia?

Juhász Jánosné polgármester: Szeretném javasolni a BHB 2000 Kft-t, aki a tornaudvar
felújítását végezte, mert ők elég megbízhatóak és jó minőségű, korrekt munkát
végeztek. Más településen is meg voltak velük elégedve.
A műszaki szakembertől kértem cégneveket, van emelett egy tarnabodi cég Mix-Group
Kft. illetve egy Tivergome Kft., ami egy budapesti székhelyű vállalkozás.
A cégek által visszaküldött árajánlatokból a pályázati összeghez legközelebb álló
árajánlatot kell, hogy elfogadja a képviselő-testület.
Szekeres Róbert képviselő: Én részemről csak jót tudok mondani a BHB 2000 Kft-ről.
Juhász Jánosné polgármester: Akkor, ha a képviselő-testület egyetért, a három
említett vállakozás részére kiküldésre kerül a pályázati anyag.
A képviselő-testület egyetértett, hogy a felsorolt három vállalkozástól bekérésre
kerüljenek az árajánlatok.
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Juhász Jánosné polgármester: A közmeghallgatáson felmerült, hogy az Akácfa úton a
fák miatt nem belátható a kanyar rész, készíttettünk fotókat, nem találtuk indokoltnak a
fák gallyazását. Úgy gondoljuk, hogy a lakosok biztonságban tudnak közlekedni ezen a
részen. A Bocskai út 16. szám előtt volt egy hiányzó csatorna fedél, amit ideiglenesen
lefedtünk, de a vízművet értesítettük és megoldódott ez a probléma.
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Juhász Jánosné polgármester: Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy megérkeztek
a Magyar Falu Program keretében pályázott orvosi eszközök. A defibrillátor a doktor
úrnak át lett adva, a védőnőnek pedig a szűrőaudiométer. Tartaléklistából bekerült
ugyanezen program keretében a gépbeszerzésre beadott pályázatunk, 7.200.000 forint
összegben, a téli hóeltakarításra pályázott a képviselő-testület egy traktorra, egy
hóekére és egy sószóróra. Reméljük, hogy ezeket még a tél és a hó beállta előtt be
tudjuk majd szerezni, hogy a síkosításmentesítést és a hóeltakarítást el tudjuk végezni
A tartaléklistából szintén bekerült a szolgálati lakás felújítása 4 millió forintos pályázat,
az előzetes felmérés kapcsán még a 2012. évi viharban megrongálódott
a
tetőszerkezet, amelyet teljes mértékben le kell cserélni, mivel meg van csúszva a
tartószerkezet. A pályázati összegből ezt kiviteleznénk. Illetve amennyiben a
költségvetésben lévő tartalék engedi a kisebb munkálatokat abból végeznénk el a
szolgálati lakáson. Fontos lenne a csatorna cseréje és a lábazat megerősítése.
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Dr. Pető László helyettes jegyző: A múlt heti testületi anyagban kiküldésre került az
SZMSZ módosítás. Az alapján állítottam össze, amit a legutóbbi testületi ülésen
megbeszéltünk. Az anyag elején próbáltam összeszedni, hogy mely részeket érinti a
módosítás, a következő részben van egy hatásvizsgálat és a legvégén pedig a rendelet
tervezet. Nem kell az egész rendeletet módosítani, hanem lesz egy módosító rendelete,

melyet egységes szerkezetbe fogok foglalni a módosításokkal. Figyelembe vettem a
javaslatokat és indítványokat.
Az első szakasz a képviselő-testületi ülések összehívására vonatkozik ez a jövő évtől
lenne alkalmazva, annak függvényében, hogyan alakul a közös önkormányzati hivatal.
Elfogadja-e a képviselő testület a testületi ülések időpontjának a szerdai napokon 16
óra után való kezdését?
A képviselő testület elfogadta.
Második szakasz a képviselő-testület jegyzőkönyvét eddig 2 fő hitelesítette, ezt
módosítanánk 1 főre a továbbiakban, hiszen technikai és gyorsasági okokból ez
célszerűbb lenne. Egyetért ezzel a képviselő-testület?
Ürmös István képviselő: Szerintem maradhatna a 2 fő hitelesítő.
Dr. Pető László helyettes jegyző: Ez csak egy tervezet lehet módosítani rajta.
A képviselő úr indítványozta, hogy az a képviselő, aki nem jelenik meg az adott
hónapban a testületi ülésen ne kapjon tisztelet díjat.
Ürmös István képviselő: Tehát arról szól, hogy ha valaki huzamosabb ideig a testületi
üléseket, akkor az SZMSZ-re utalva meg lehet vonni a tisztelet díját.
Faragó Gáborné képviselő: Nem értek vele egyet, mert lehet akár egészségügyi
problémája valakinek, vagy akár dolgozik és nem tudja elcserélni a műszakot. De ez
nem jelenti, azt hogy nem jön be és nem egyeztet a polgármester asszonnyal. Ez az
eddigiekben sem volt jellemző, hogy valaki indok nélkül hiányzott.
Bernáth Tünde képviselő: Pontosítani kellene, hogy ha pl. valaki két egymást követő
ülésen nem jelenik meg, mert ha egy ülés van egy hónapban azt nem gondolom, hogy
szankcionálni kellene.
Juhász Jánosné polgármester: Tehát ha az adott hónapban több alkalommal van
testületi ülés és a képviselő igazolatlanul nem jelenik meg, akkor nem jogosult a
tiszteletdíjára. Családi esemény vagy betegség illetve ha nem engedik el a
munkahelyéről akkor az igazoltnak számít. Viszont előzetes bejelentés szükséges.
Dr. Pető László helyettes jegyző: Beleírjuk, hogy az előzetes bejelentést, nézzük meg
hogy működik, az SZMSZ-t akár év közben is lehet módosítani.
Juhász Jánosné polgármester: Aki egyetért azzal, hogy előzetes bejelentés nélkül nem
vesz részt a képviselő a testületi ülésen ne kapjon tisztelet díjat, kérem szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen, nem szavazat nélkül 2 tartózkodás mellett elfogadta.
Dr. Pető László helyettes jegyző: Alpolgármester asszonynak volt egy olyan javaslata,
hogy a vagyonnyilatkozatokat a jegyző tartsa nyilván.

Juhász Jánosné polgármester: Aki egyetért az alpolgármester asszony javaslatával,
kérem szavazzon.
A képviselő-testület egyetértett.
Dr. Pető László helyettes jegyző: A bizottsági tagokhoz igazítottam az 5. szakaszt,
elfogadja a képviselő- testület?
A 6. szakasz a régi 5. számú melléklet helyére a jelen rendelet 1. számú melléklete fog
lépni. Amennyiben az ismertetett módosításokkal elfogadja a képviselő testület jövő
héten hatályba tudom léptetni.
Juhász Jánosné polgármester: Aki a módosításokkal elfogadja az SZMSZ-t, kérem
szavazzon.
A képviselő testület egyhangúlag elfogadta.
Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2019. (XII. 02.) önkormányzati rendelete

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2017. (IV.26.) önkormányzati
rendelet módosításáról.

(rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Dr. Pető László helyettes jegyző: Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy Zomboriné
Pap Mária 2019. 11.25. napján beadta a képviselői és bizottsági tagi mandátumáról
szóló lemondó nyilatkozatát. A következő képviselő-testületi tag, aki belép Prezenszki
Tibor, őt a Helyi választási bizottságnak el kell fogadnia. A lemondó nyilatkozat nem
vonható vissza, indoklást nem tett, a képviselő-testületnek tudomásul kell vennie.
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Ürmös István képviselő: A képviselői irodával kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy
mikor lehet igénybe venni?

Juhász Jánosné polgármester: A zárcsere folyamatban van, ezt követően egy héten
egyszer egy alkalommal igénybe lehet venni.
Szekeres Róbert képviselő: A hulladékszállító céget meg kellene keresni, hogy a
kukákkal tisztességesen bánjanak. Nem megfelelően bánnak a kukákkal, dobálják,
törik, zúzzák és ez a lakosok tulajdona.
Juhász Jánosné polgármester: Kistérségi társuláson belül valósul meg a hulladék
elszállítása. Minden hónapban jelezzük ezt a társulás felé, aki a problémákat továbbítja
az NHSZ vezetőjének.
Szerekes Róbert képviselő: A szennyvízberuházással kapcsolatban többen keresnek
meg, nem lehetne esetleg a lakosság tájékoztatására a kivitelezővel egy fórumot tartani
a művelődési házban.
Juhász Jánosné polgármester: Úgy működik a szennyvízberuházás kivitelezése, hogy
amelyik szakaszon megkezdik a munkálatokat, előtte egy héttel kapnak a lakosok egy
tájékoztató anyagot, amelyen rajta van az építésvezető telefonszáma. Bármilyen
probléma esetén lehet hívni ezt a telefonszámot és minden fontos információt és
segítséget megkapnak.
Ürmös István képviselő: A pályázatban nem volt arra lehetőség, hogy az
önkormányzat egy külön műszaki ellenőrt biztosítson?
Juhász Jánosné polgármester: A pályázatban nem volt ilyen lehetőség, de a
tapasztalatok alapján ez egy nagyon jól megszervezett projekt, megfelelő kontrollal.
Szekeres Róbert képviselő: Ebben az évben kétszer történt olyan dolog a településen,
hogy a patakot szennyezték. Történt-e ezügyben feljelentés?
Juhász Jánosné polgármester: Igen, az érintett önkormányzatok közösen írtak levelet
a különböző hatóságoknak, az országgyűlési képviselőnek. Kértük, hogy
tájékoztassanak bennünket a történtekről és az intézkedésekről. Markazon volt egy
tájékoztató, ahol a sajtó is jelen volt, elmondták, hogy mi az ami történt. Tájékoztattak,
hogy milyen intézkedéseket tettek az ügyben. A nyár folyamán észlelt szennyezéskor
jelzést intéztünk az Évizig felé. A környezetszennyezéssel kapcsolatban ismeretlen
tettes ellen indult eljárás.
Van-e valakinek egyéb kérdése?
Amennyiben nincs a képviselő-testületi ülést lezárom.
A továbbiakban zárt ülést rendelek el.
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