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Juhász Jánosné polgármester: Köszöntöm a mai rendkívüli képviselő-testület
résztvevőit. A képviselő-testület ülése az SZMSZ-ben előírtaknak megfelelően került
összehívásra. A jegyzőkönyv hitelesítésére Faragó Gáborné alpolgármester asszonyt
és Ürmös István képviselő urat, a Pénzügyi Bizottság elnökét javasolom kijelölni. Aki
egyetért a jegyzőkönyv hitelesítők személyével, kérem szavazzon.
(A testület tagjai egyhangúan elfogadták a jegyzőkönyv hitelesítésére kijelölt
személyeket.)
A mai rendkívüli testületi ülés napirendi pontjai megküldésre kerültek a képviselők
részére. Egy napirendi pontunk van, amelyhez az anyag később érkezett, ezt
utólagosan e-mailben megküldtük a képviselőknek. A meghívóban szereplő napirendi
pontokkal kapcsolatban van-e valakinek egyéb módosító javaslata, észrevétele?
Amennyiben nincs, aki a meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadja és nincs
észrevétele, kérem, hogy szavazzon.
(A testület tagjai egyhangúan elfogadták a napirendi pontot.)

1. A „Nagyfügedért” érdemérem adományozása
Juhász Jánosné polgármester: Ehhez a témához nem került írásos anyag
megküldésre, nem feltétlenül szükséges most dönteni, de viszont tárgyalnunk kell.
Valószínűleg a legközelebbi falugyűlésen tudjuk majd átadni ezeket az érdemérmeket,
mert olyan rendezvényünk nem lesz a közeljövőben, ahol ezt meg tudnánk tenni. Két
személyt gondoltam jelölni, közben jött egy harmadik személyre való javaslat is. A
2020-as költségvetésünkbe két érdemérem adományozása van betervezve. De ha a
testület úgy dönt, hogy legyen egy harmadik is, akkor ezt meg lehet tenni, vagy a
háromból kettőt javasolni.
Az első személy akit szeretnék javasolni az Bagi Istánné, aki tanítóként több, mint 40
évet dolgozott itt a nagyfügedi általános iskolában, 4 évvel ezelőtt kapta meg az
aranydiplomáját. 1966-ban végzett a tanítóképző főiskolán, 1966-1968-ig
Tarnazsadányban tanított, majd 1968-2006-ig, azaz nyugdíjazásáig Nagyfügeden
tanította az alsó tagozatos diákokat.
A következő személy Tamási Tiborné, pályafutását képesítés nélküli tanítóként kezdte a
nagyfügedi általános iskolában, ami 1965-2005-ig tartott. 1965-ben kezdte meg
tanulmányait az Egri Tanítóképző Főiskolán, amit 4 év múlva sikeresen befejezett.
Folyamatosan osztályfőnök volt, emellett az osztályfőnöki munkaközösségben és a
művelődési ház teendőiben is közreműködött. Pedagógiai tevékenységét az
iskolavezetés elismerte, bronz, ezüst és arany törzsgárda jelvényeket kapott.
Nyugdíjazásakor a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztere által adományozott
pedagógus szolgálati emlékérmet vehetett át. 2019-ben kapta meg a pedagógus
aranydiplomáját.
A harmadik személy Kissné Varjú Mária ezév márciusában ment nyugdíjba, 1980-ban
szerzett óvónői képesítés, majd ezt követően Karácsondon helyezkedett el. 1984-től
Nagyfügeden dolgozott a művelődési otthon vezetőjeként, klubvezetőként. Aktív tagja
volt a község népdalkörének is. Időközben óvónői diplomát szerzett, majd óvónőként
dolgozott a nagyfügedi óvodában. Tanulmányait tovább folytatta a tanárképző főiskolán,
a helyi általános iskola alkalmazottja lett, mindezek mellett ő vezette a községi
könyvtárat is. Magyar és történelem szakos tanárként búcsúzott az általános iskolától
életét a továbbiakban nyugdíjasként folytatja.
Tehát ez a három előterjesztés lenne és ezt kellene megtárgyalni a képviselőtestületnek. Kérném a hozzászólásokat.
Szekeres Róbert képviselő: Szeretnék még egy személyt javasolni Forgóné Dobi
Klárát a volt iskola igazgató asszonyt. 70 éves, még nem kapott ilyen érdemérmet. És
meg szeretném tudni, hogy miért nem került még ő szóba? Hosszú időn át vezette az
iskolát és meg kellene tisztelni ezzel, véleményem szerint.
Juhász Jánosné polgármester: További hozzászólások?
Prezenszki Tibor képviselő: Hány főnek lehet adományozni?

Juhász Jánosné polgármester: Kettőt terveztünk be ebbe a költségvetésbe.
Prezenszki Tibor képviselő: Mivel minden évben adományozzuk ezt a címet, ezért
elfogadom Róbert ajánlását, illetve elfogadom a három olyan pedagógus ajánlását,
akiknek a neve elhangzott, de szavazáson döntsük el ki legyen az a két fő. A
betervezetthez tartsuk magunkat és ebben az évben legyen két fő. Természetesen lesz
következő év is.
Szekeres Róbert képviselő: Forgóné részt vett Kissné Varjú Mária nevelésében is, ő
formálta gyermekként olyanná, hogy pedagógus lett, nagy szerepe van abban, hogy
elérte ezt a címre javaslást.
Juhász Jánosné polgármester: Én azért gondoltam erre a két főre, mert tavaly is egy
olyan pedagógus kapta ezt a címet, aki abban az évben nyugdíjba vonult. Ebben az
évben Kissné Varjú Mária köszönt el nyugdíjasként az általános iskolától. Tamási
Tiborné pedig most kapta meg az aranydiplomáját. Én elsősorban azzal a gondolattal
voltam, amikor ezeket a javaslatokat tettem, hogy olyan pedagógusokat terjesszek elő a
képviselő-testület elé, akik kezdetektől fogva, egy-két év kihagyással itt Nagyfügeden
kezdte pályafutását és végig itt dolgozott. Forgóné Dobi Kláráról is tudtam, hogy most
van folyamatban az aranydiplomájának a kérése, viszont ő később került ide
Nagyfügedre és én azt gondoltam, hogy olyan pedagógusok kerüljenek ajánlásra, akik
szinte a kezdetektől itt dolgoztak Nagyfügeden az iskolában, óvodában. Csupán ilyen
indíttatásból, de ettől függetlenül nyugodtan lehet javaslatot tenni rá.
Mivel nem tudunk annyi embernek adni és szinte csak a pedagógusok jönnek szóba
ezen a téren, valamilyen módon mérlegelni kell.
Szekeres Róbert képviselő: Még annyit szeretnék hozzászólni, ha jól számolok, akkor
Kissné Varjú Mária korkedvezménnyel ment el nyugdíjba, tehát nem dolgozta le a teljes
életét, 40 éves korkedvezménnyel vonult nyugdíjba. Ezzel szemben Forgó tanárnéni
ledolgozta az egész életét, ő nem korkedvezménnyel ment nyugdíjba. Igaz, hogy
később jött ide Nagyfügedre tanítani, gyermekének születése után, neki is ez volt a
második munkahelye.
Juhász Jánosné polgármester: Akkor a képviselő úr javaslatára Forgóné Dobi Klára is
felkerül, ha egyetértenek vele erre a listára és akkor a 4 főből kell 2-őt kiválasztani.
Faragó Gáborné alpolgármester: Mindenkit alkalmasnak tartok arra, hogy megkapja
ezt a kitüntetést, de én javaslom, hogy a két aranydiplomás pedagógus kapja meg, Bagi
Istvánné és Tamási Tiborné. A másik két ember munkáját is maximálisan elismerem,
tisztelem őket.
Juhász Jánosné polgármester: Annyit helyesbítenék, hogy év elején igényelte az
aranydiplomáját Forgóné Dobi Klára, nem tudom, hogy azóta megkapta-e már?
Szekeres Róbert képviselő: Bagi Istvánné el is költözött időközben Nagyfügedről, ezzel
szemben Forgó tanárnéni még mindig itt él és Tamási tanárnéni is.

Bernáth Tünde képviselő: Rendben, de azt figyelembe kell venni, hogy neki a gyerekei
sem élnek itt, ha valaki olyan idős korba és egészségi állapotba kerül az csak
természetes hogy a gyerekei közelébe költözik, hogy a segítség kéznél legyen. Forgó
tanárnéninek itt él a gyereke.
Faragó Gáborné alpolgármester: Bagi Istvánné nyugdíj után mint napközis pedagógus
még dolgozott. Az pedig, hogy elment Nagyfügedről, a sors ezt hozta neki, hogy így
alakult az élete. Nem szabad, hogy ez befolyásoló legyen a döntésben.
Juhász Jánosné polgármester: Akkor kérném a javaslatokat.
Bernáth Tünde képviselő: Bagi Istvánné és Tamási Tiborné az arany diplomára
tekintettel.
Prezenszki Tibor képviselő: Bagi Istvánné és Tamási Tiborné, mert ez a véleményem.
Dr. Borbély Gergő képviselő: Bagi Istvánné és Tamási Tiborné
Ürmös István képviselő: Egyetértek Róbert javaslatával, de most legyen a két
aranydiplomás.
Szekeres Róbert képviselő: Én hű maradok Forgó tanárnénihez és Tamási
tanárnénihez.
Juhász Jánosné polgármester: Én pedig azt mondom, hogy Baginé és Tamásiné, s
akkor jövőre pedig Forgóné Klárika néni, ha meglesz neki akkor már az aranydiplomája.
Egyébként nem kételkedik senki abban, hogy nem érdemli meg, hiszen sokáig a Helyi
Választási Bizottság elnökeként is tevékenykedett.
Szekeres Róbert képviselő: Milyen összegű pénzzel jár ez?
Juhász Jánosné polgármester: Nettó 100 ezer forint összeg.
Szekeres Róbert képviselő: Nem tudom szeretne esetleg valaki csatlakozni hozzám és
akkor legyen három személy, ehhez három havi tiszteletdíjamat felajánlom.
Juhász Jánosné polgármester: Ezt így nem lehet, vagy a testület adja, vagy a
Képviselő úr.
Szekeres Róbert képviselő: Milyen jogszabály mondja ki, hogy ezt így nem lehet?
Juhász Jánosné polgármester: Utána fogunk nézni, de ezt az önkormányzat adhatja,
nem magánszemély.
Szekeres Róbert képviselő: Nem magánszemély adja, hanem én felajánlom és az
önkormányzat adja.

Juhász Jánosné polgármester: Ez nem fog így jól kijönni, az lehetséges esetleg, hogy
a tartalékkeretből finanszíroz még egy harmadik személyt a testület. Tavaly egyébként
4 személy kapott ilyen kitüntetést.
Szekeres Róbert képviselő: Igen az egyik fő váltott is ki némi konfliktust.
Juhász Jánosné polgármester: Jó akkor maradjunk ennél a témánál.
Ürmös István képviselő: Lépjünk tovább én azt mondom.
Juhász Jánosné polgármester: Elhangzott egy javaslat, hogy ebben az évben legyen
három fő, aki részére adományoznánk a kitüntetést a tartalékkeretből. Ki az aki
támogatja?
Ürmös István képviselő: Most akkor az van, hogy legyen három?
Juhász Jánosné polgármester: Ott tartunk, hogy azt mondta a képviselő úr felajánlja
három havi tiszteletdíját és emeljük meg ebben az évben az érdemérem
adományozását három főre. A tiszteletdíját jótékonysági célra felajánlhatja, de ez nem
az a kategória szerintem.
Ürmös István képviselő: Támogatom Róbert javaslatát, de most mégsem szavaznám
meg, mert a COVID járvány miatt még nem vagyunk biztonságban, azt mondom minnél
több tartalék maradjon. Legyen az a két fő, akikről döntöttünk az előzőekben.
Juhász Jánosné polgármester: Elhangzott egy javaslat, tehát ki az aki támogatja, hogy
három fő legyen, akiket Nagyfügedért éreméremben részesítsünk ebben az évben?
Dr. Horváth Csilla: Határozathozatal nélkül szavazzák meg, érdemi határozat ne
legyen az ügyben, most megszavazzák hány személy legyen és utána lesz érdemi
döntés.
A képviselő testület tagjai közül 1 fő támogatja, 1 fő tartózkodik és 5 fő nemmel
szavazott.
Juhász Jánosné polgármester: Akkor a két személy, akit javasoltunk az érdeméremre,
az első az Bagi Istvánné, aki egyetért arra kérem szavazzon.
A képviselő-testületi 6 igen szavazattal, tartózkodás nélkül 1 ellenszavazattal elfogadta.
Juhász Jánosné polgármester: A másik személy pedig Tamási Tiborné, aki támogatja
kérem szavazzon.
A képviselő-testületi 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta.

A képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:
25/2020. (VII.8.)
Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „felterjesztés a Nagyfügedért
érdemérem adományozásáról” előterjesztést, és a következő döntést hozta:
Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagyfügedi érdemérmet adományozza az
alábbi személyek részére:
1. Bagi Istvánné 1214 Bp., Szent István út 1. D lépcsőház 1/6
2. Tamási Tiborné 3282 Nagyfüged, József Attila út 5.
Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester

Juhász Jánosné polgármester: Jövőre Forgóné Dobi Klára érdeméremben történő
részesítésének javaslatát be fogjuk hozni a képviselő- testület elé.
2. Tájékoztatás
a Gyöngyösi Rendőrkapitányság
beosztásba történő kinevezéséről

kapitányság

vezető

Juhász Jánosné polgármester: Az HMRK vezetője Czinege László, rendőr
dandártábornok, rendőrségi főtörzsőrmester, megyei rendőrkapitány kéri a képviselőtestület véleményét a Gyöngyösi Rendőrkapitányság kapitányság vezetői beosztásba
történő kinevezéséhez. Eddig a kapitányságvezetői feladatokat Juhász János rendőr
ezredes úr 2019. május 1-je óta megbízásban látja el. Az eltelt időszakban jó szakmai
felkészültséggel és startégiai gondokodással irányította a kapitányságot. Közel 30 éves
szolgálata után a megszerzett tapasztalata révén kiemelkedő bűnügyi érzékenységgel
rendelkezik, amelyet a mindennapi munkavégzése során jól kamatoztat. Kiemelt
fiegyelmet fordít az általa irányított szervezet törvényességi szakszerű és eredményes
működésére. Folyamatos elemzéseket végez, amely alapján megteszi a szükséges
intézkedéseket a lakosság szubjektív biztonságérzetének javításáért, a meghatározott
szakmai célok maradéktalan végrehajtásáért. Vezetői munkája során előtérbe helyezi a
munkatársak meggyőzését, motiválását. A megyei rendőrkapitányság vezetője kérésére
nem küldtem ki a személyi anyagot. Levelében szerepel, hogy Juhász Jánost a
Gyöngyösi Rendőrkapitányság megbízott vezetőjét tervezi kinevezni a Gyöngyösi
Rendőrkapitányság állományába kapitányságvezető megbízatásba. Továbbá ehhez
kéri az önkormányzat képviselő-testületének támogatását.
Van esetleg valakinek kérdése, hozzáfűznivalója?
Aki támogatja Juhász János kinevezését kérem szavazzon.
A képviselő-testületi egyhangúlag támogatta,
7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
26/2020. (VII.8.)

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „a Gyöngyösi Rendőrkapitányság
kapitányságvezető beosztásba történő kinevezésről” szóló előterjesztést, és a következő döntést hozta:
Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja és jóváhagyja Juhász János rendőr ezr.
kapitányságvezető beosztásba történő kinevezését.
Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester

3. Polgármesteri beszámoló a kihirdetett
polgármesteri döntésekről,intézkedésekről

veszélyhelyzet

alatt

hozott

Juhász Jánosné polgármester: A képviselőknek egy rövid tájékoztatást küldtem a
testületi annyaggal. Illetve küldtem az elrendelt veszélyhelyzet ideje alatt megrendelt
anyagokról, szájmaszkokról, fertőtlenítőszerekről egy táblázatot. Jelen pillanatban
ennek nagy részét a szociális keretből tudjuk finanszírozni, hiszen nagyrészben a
lakosság részére került kiosztásra, a tartalékkeretünket nem terheli ez az összeg.
A veszélyhelyzet ideje alatt hozott döntéseket előzetesen a képviselő-testülettel emailen keresztül megtárgyaltam, konzultáltunk. Összesen 20 alkalommal kellett
polgármesteri döntést hozni, melyek nagy része intézmények működésével
kapcsolatban meghozott döntések voltak, illetve a pályázatokat és a költségvetést
érintető döntésekkel kapcsolatban a képviselő-testülettel előzetesen konzultáltam,
véleményt egyeztetve hoztam meg a döntéseket. A polgármesteri döntéseket nem
nyomtattam ki, hiszen minden egyes alkalommal felkerült a település honlapjára. Mind a
lakosság mind a képviselők részére elérhető és megtekinthető.
A járványhelyzet ideje alatt én úgy gondolom, maximálisan megtettünk minden annak
érdekében, hogy a lakosság ellátása biztosítva legyen. A nyugdíjasoknál a bevásárlást,
a gyógyszerek felíratását, kiváltását folyamatosan intéztük. Voltak olyan nyugdíjasok,
akik ezt igényelték. Önkéntesek bevonására nem került sor. A kiosztásos dolgokat az
önkormányzat dolgozóival és a közfoglalkoztatottak segítségével meg tudtuk oldani.
Más települések, ahol nagyobb iparűzési adóval rendelkeznek élelmiszer csomagokat is
osztogattak, én úgy vélem, hogy ennek az ideje még nem érkezett el. Hiszen nem
jelentkezett annyi munkanélküli létszám hivatalosan a munkaügyi központtól, hogy
indokolt lett volna ennek a megtétele. Aki segély iránti kérelmet nyújtott be azt
megpróbáltuk segíteni, kettő ilyen eset adódott, viszont nem klasszikus munkahely
elvesztéséből.
Nem lehet tudni, hogy milyen helyzet fog még kialakulni, de az óvatos gazdálkodást kell
tovább követni, hiszen a gépjárműadót 100%-ban elvonták az önkormányzat
költségvetéséből, ami 2.800.000.- forint összeg éves szinten, nem tudjuk az iparűzési
adó bevételeket sem előre, most még csak féléves szinten látjuk a befizetéseket.
Elmondhatom, hogy jelen pillanatban az önkormányzat költségvetése stabil, még
mindig a pályázatok póttámogatásaira is tudunk fordítani, a 8 millió forint
tartalékkeretből 4 millió forint még rendelkezésre áll. Várhatóan nem lesz arra szükség,
hogy egyéb megszorításokat tegyünk. A 2020-as évi költségvetésbe betervezett
költségeket tudjuk tartani. A szociális keretben is van még pénzünk, tehát ha

esetlegesen olyan helyzet adódik, tudunk támogatást és segítséget nyújtani a
lakosságnak.
De úgy vélem nagyon odafigyelve és óvatosan bánjunk az önkormányzat
költségvetésével, pénzével.
Van-e valakinek kérdése?
Aki elfogadja a polgármesteri beszámolót, kérem szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta,
7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
27/2020. (VII.8.)
Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „a Polgármesteri beszámoló a
kihirdetett veszélyhelyzet idején meghozott polgármesteri intézkedésekről, döntésekről” szóló
előterjesztést, és a következő döntést hozta:
Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Polgármesteri beszámolót a kihirdetett
veszélyhelyzet idején meghozott polgármesteri intézkedésekről, döntésekről.
Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester

4. Polgármesteri tájékoztató a Nagyfüged Községi Önkormányzat által beadott
és elnyert pályázatokról
Juhász Jánosné polgármester: Eltelt egy időszak, most a veszélyhelyzet idején is
történtek események a pályázatok tekintetében is, ezért szeretném a testületet
tájékoztatni arról, hogy hol tartunk jelen pillanatban.
Van két pályázatunk, ami még a monitoring időszakát tölti az egyik a fotovoltarikus
rendszer kialakítása önkormányzati közintézményeken, ez egy 2014-es KEHOP-os
pályázat, az ötéves monitoring lassan a végére ér. Az intézményeken elhelyezett
napkollektorokról szól ez a pályázat.
A másik az egészségügyi központ építésével kapcsolatos ÉMOP-os pályázat, ide 2020.
július 7-én készítettük el az utolsó záró monitoring jelentést.
2021-től kezdődik az az időszak, amikor engedélyt kapunk és valamit tudunk majd
kezdeni a régi egészségügyi háznak (Nagyfüged, Arany János út 7.) a tulajdonjogával.
Valamint az új orvosi rendelőben alkalmazhatunk majd módosításokat, az eredeti
tervben szerepelt, hogy az üres középső részre, kissé kibővítve hátrafelé egy
gyógyszerszobát lehet oda elkészítettni vagy egy tárolót, így a gyógyszerszoba az
egészségügyi központban kerülne elhelyezésre.
A helyi termelői piac kialakítása egy TOP-os pályázat, amelynél most a munkálatok
újrakezdődnek a kötbért a kivitelező tudomásul vette. Az új befejezési határidő 2020.
augusztus 31., bízom benne, hogy fogják tudni ezt a határidőt tartani és átadásra
kerülhet a piac még ebben az évben. Ezév novemberében fog lejárni a pályázati
határidő, tehát nagyon szoros a kivitelezés időintervalluma.

Az óvoda, iskola energetikai pályázata egy 2016-os TOP-os pályázat az épület
hőszigetelése, fűtéskorszerűsítése, nyílászárók cseréje zajlott ebben a pályázatban.
Egyeztetve a műszaki ellenőrrel a kimutatott garanciális hibák utolsó határidejét 2020.
07.15. napjával határozta meg. Amennyiben határidőre nem teljesíti a javítási munkákat
a kivitelező, az önkormányzat az általa választott tetszőleges kivitelezővel
elvégeztetheti a jólteljesítési biztosíték terhére a hibák kijavítását.
A kerékpárút fejlesztése Nagyfüged-Tarnazsadány között pályázatnál az
engedélyeztetési és kisajátítási folyamatok zajlanak jelen pillanatban. A kivitelező
kiválasztása még nem történt meg.
A szennyvízberuházás a KEHOP-os pályázat folyamatban van, zajlik a kivitelezés. A
tevékenység során bekövetkezett hibákat, próbáljuk a műszaki vezetővel folyamatosan
korrigálni.
A Magyar Falu Programban az óvodafejlesztés, az óvodabelső felújítás pályázat a
végéhez ért. A holnapi nap folyamán lesz a műszaki átadás. Megkezdődik az óvodába
visszaköltözés időszaka, az átadó ünnepséget össze vonnánk a helyi termelői piac és a
szolgálati lakás átadásával.
Az óvoda udvar kivitelezéséhez a szerződéskötés megtörtént, a előreláthatólag a
munkálatok a negyedik negyedévben fognak megkezdődni, befejezési határidő 2020.
november 12.
A szolgálati lakás tetőszerkezetének a felújítása folyamatban van, megkezdték a
kivitelezési munkálatokat.
A közterület karbantartására beszerzett eszközöknek a pályázati elszámolása van
folyamatban. A kistarktorhoz egy tárcsa, egy sószóró és egy hóeke tartozik.
Időközben beadásra került a játszótér bővítésére egy pályázat, 3 millió forint
összegben, a bírálat folyamatban van. A játszótér felülvizsgálata megtörtént, ezt négy
évente kell megcsináltatni és itt előírtak hibákat és javítanivalókat. Találtam egy
kivitelezőt, aki minimális összegért visszajavította a ezeket a feltárt hibákat.
Az orvosi eszköz pályázat ismételten beadásra került, ahol kislabort kértünk az orvosi
rendelő részére. Mivel támogatásként 314.085.- forintot kapunk erre a célra viszont a
labor ettől többe kerül, kérném a testület hozzájárulását a fennmaradó összeg 224.385.forint finanszírozására. A támogatási szerződés már megküldére került részünkre.
Van-e kérdés ezzel kapcsolatban?
Ürmös István képviselő: Ez az eszköz vérképet is fog nézni?
Dr. Borbély Gergő képviselő: A több paraméteres árfüggő, jóval drágábbak, ez egy
három paraméteres készülék lesz. Alapellátási szinten ez az, ami felhasználásra
kerülhet.
Tehát aki egyetért az orvosi eszköz beszerzéshez történő 224.385.- forint önrész
hozzájárulásával, kérem szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.
7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
28/2020. (VII.8.)

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az orvosi eszköz 2020 című
MFP-AEE/2020. kódszámú pályázat során a megpályázott Smart Tester orvosi eszköz vonatkozásában
A támogatási összeg kiegészítéséhez szükséges önkormányzati önerőt megfinanszírozza, összesen
bruttó 224.385.- Ft mértékben.
Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester

Juhász Jánosné polgármester: Ennyi lett volna a polgármesteri beszámoló, van-e
valakinek kérdése a pályázatokkal kapcsolatban?
Prezenszki Tibor képviselő: A Széchenyi út Köztársaság út közötti szakasz felújítása
pályázatnál megtörtént már az utolsó műszaki bejárás? Még a kivitelezés előtt kértem,
hogy az átereszeket takarítassuk ki a kivitelezővel, ez megtörtént-e?
Juhász Jánosné polgármester: Én jeleztem a kivitelező felé, azt az átereszt
megcsinálták. Ők jelezték, hogy van ott egy átjáró valamelyik helyik gazdának, aki felé
jelezték, hogy földtúrás található az áteresznél.
Prezenszki Tibor képviselő: Én arról az átereszről beszélek, ami a hídról lefelé vezető
szakaszon található.
Juhász Jánosné polgármester: Igen, azt megcsinálták.
Ürmös István képviselő: A piac pályázattal kapcsolatban az lenne a kérdésem, ha
mégsem fejeznék be határidőre és kicsúszúnk emiatt a pályázati határidőből, akkor mi
is kötbért fizetünk?
Juhász Jánosné polgármester: Nem, nem fizetünk kötbért, mivel én mindenféle jelzést
megtettem a megfelelő hatóságok felé. A MÁK-tól tudom a határiődeket, mi
folyamatosan felszólítjuk a kivitelezőt, a koordinációs központot ez két alkalommal már
megtörtént, a határidőkre, a teljesítésre vonatkozóan. Az önkormányzat által felkért
műszaki ellenőr folyamatosan jegyzi az építési naplóba, hogy nem végeznek munkát.
Az önkormányzat mindent megtett, hogy a pályázat folyamatába ne indokolja azt, hogy
csúszás legyen, vagy ne készüljön el ez a piac.
Ürmös István képviselő: Ez azt jelenti, hogy akár per is lehetne az önkormányzat és a
kivitlező között?
Juhász Jánosné polgármester: Igen, reméljük addig nem megy el a dolog.
Aki elfogadja a polgármesteri beszámolót a pályázatokról, kérem szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.
7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi

határozatot hozta:
29/2020. (VII.8.)
Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „a Polgármesteri tájékoztató a
Nagyfüged Községi Önkormányzat által beadott és elnyert pályázatokról” szóló előterjesztést, és a
következő döntést hozta:
Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Polgármesteri tájékoztatást a
Nagyfüged Községi Önkormányzat által beadott és elnyert pályázatokról.
Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester

5. Polgármesteri beszámoló a veszélyhelyzet idején kifizetett segélyekről
Juhász Jánosné polgármester: A táblázatot a képviselők megkapták, kiküldött
anyagként.
Létfenntartási gondok enyhítésére nyújtott települési támogatásban részesített 16
igénylő volt, összesen 176.356.-forint összegben. Temetési költségek mérséklésére
adott települési támogatásban 5 igénylőt részesítettünk. Kamatmentes település
támogatásként egy temetési kölcsönt adtunk 200 ezer forint összegben. Összesen 22
segély került kifizetésre, elutasító határozat nem született. 457.356 forint került
kifizetésre.
Van-e ezzel kapcsolatban kérdés?
Amennyiben elfogadják a beszámolót a kifizetett segélyekről, kérem szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.
7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
30/2020. (VII.8.)
Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „a Polgármesteri tájékoztató a
veszélyhelyzet alatt kifizetett szociális ellátásokról” szóló előterjesztést, és a következő döntést hozta:
Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Polgármesteri tájékoztatást
veszélyhelyzet alatt kifizetett szociális ellátásokról.
Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester

6. A Hatvani Tankerületi Központtal kötött vagyonkezelésbe vont ingatlan
működési költségeiről kötött megállapodás megtárgyalása

Juhász Jánosné polgármester: A Hatvani Tankerületi Központ felkeresett bennünket,
hiszen magasnak találták a víz- és szennyvíz költséget. Kérnék, hogy mivel itt található
a tálaló konyha a képviselő-testület a költségekhez 8%-os mértékű összeggel járuljon
hozzá a kiadásaihoz. Az eddig 5%-ról 8%-ra emelkedne.
A szolgálati lakás szennyvíz-hálózata is oda van rákötve, ezév januártól a rendőr az
elfogyasztott vízmennyiség értékének megfelelő díjat fizet az önkormányzatnak
szennyvízszállítási költségként. Ez csökkenti a 8%-os mértéket. Az óvoda
költségvetését terheli a szennyvíz- és vízfogyasztás költsége, de mint fenntartónak a
képviselő-testületnek kell a szerződésmódosítást elfogadni. A megállapodás tervezet
megküldésre került.
Van-e valakinek kérdése?
Prezenszki Tibor képviselő: Mennyire konstruktív a tankerület és az önkormányzat
együttműködése? Már többször kértek az önkormányzattól különféle indokkal
támogatásokat. Nekem ez ilyen elvi dolgot vet fel.
Juhász Jánosné polgármester: Nincs különösebb konfliktus, jó az együttműködés.
Én úgy gondolom ez a százalékmódosítás jogos, mert a sportlétesítmény teljes
szennyvízszállítási költségeit a tankerület fizeti, viszont nem csak diákok használják az
épületet, hanem a felnőttek és nyugdíjasok is.
Aki támogatja a tankerület kérelmét és 5%-ról 8%-ra emelés mértékét elfogadja, és
egyetért a fentiek szerinti szerződésmódosítással, kérem szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.
7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
31/2020. (VII.8.)
Nagyfügedi Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Hatvani Tankerületi Központ
fenntartásában lévő Nagyfügedi Arany János Általános Iskola vonatkozásában beterjesztett –
megállapodás módosítása tárgyában kelt - előterjesztését és az alábbi döntést hozta:
Nagyfügedi Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Hatvani Tankerületi Központ által
kérelmezett megállapodás módosítását a vagyonkezelésébe vont ingatlan üzemeltetési költségeinek
tekintetében, 2020. szeptember 01. hatállyal 8% mértékben hozzájárul az ingatlan vízellátási, valamint
szennyvízkezelési költségeinek finanszírozásához a közüzemi szolgáltató által kiszámlázott díj, továbbá
szennyvíz begyűjtését igazoló vállalkozói számla vonatkozásában.
Nagyfügedi Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármester és az
aljegyzőt a megállapodás módosítására, a szükséges dokumentumok aláírására.

Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester és jegyző

17.00 óra
A testületi ülést bezárom, a Pénzügyi Bizottsági ülés veszi kezdetét a továbbiakban.
Juhász Jánosné polgármester: Szilágyi Dániel külsős bizottsági tag jelezte,hogy nem
tud részt venni a Pénzügyi bizottsági ülésen.
17 óra 26 perc
Juhász Jánosné polgármester: A testületi ülést újra megnyitom és a továbbiakban a
Képviselő-testület tárgyalja tovább a 2019. évi költségvetési rendelet módosítást és a
2019. évi pénzügyi beszámolót.
7. A 2019. évi költségvetési rendelet módosítása
Juhász Jánosné polgármester: Az anyag megküldésre került a képviselők részére, a
Pénzügyi bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta.
Van-e valakinek kérdése a képviselő-testület tagjai közül?
Amennyiben nincs és a képviselő-testület tagjai elfogadják a 2019. évi költségvetési
rendelet módosítását, kérem szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.
7 igen szavazattal,tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
4/2020. (VII.8.)
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
8. A 2019. évi pénzügyi beszámoló (zárszámadás) megtárgyalása
Juhász Jánosné polgármester: A zárszámadás egy tényadat, amely egy teljesített évet
mutat be.
Van-e ehhez valakinek kérdése?
Amennyiben nincs és a képviselő-testület tagjai elfogadják a 2019. évi pénzügyi
beszámolót (zárszámadást), kérem szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.
7 igen szavazattal,tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
5/2020. (VII.8.)
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Juhász Jánosné polgármester: Köszönjük szépen a két gazdálkodási előadó és a
jegyző asszony munkáját.
9. Egyebek
9/1
Juhász Jánosné polgármester: Több dolgot volt szükséges megoldani az elmúlt
időszakban. Az egyik ilyen volt a balesetvédelmi előírásoknak megfelelően a
sportlétesítményben (Nagyfüged, Kossuth L. út 36.) egy állapotrögzítő felmérési
tervdokumentációt kellett elkészíttetni, annak céljából, hogy a menekülési útvonalat
szakszerűen ki tudjuk jelölni a balesetvédelmi előírásoknak megfelelően. Nem volt még
ilyen menekülési terv készítve az épületre, ezt csak hitelesített vázrajz alapján lehetett
megoldani. Az elkészítésének költsége bruttó 80 ezer forintba került.
9/2
Juhász Jánosné polgármester: A Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Felügyelőség a
megváltozott időjárásra való tekintettel felszólította az önkormányzatokat a
kezelésükben lévő vízfolyások rendbetételére. Az önkormányzatunk tulajdonában,
kezelésében van egy hosszú határárok. A tavalyi évben nem tudtuk lekaszáltatni, mert
nem volt annyi személy a közfoglalkoztatásban. A Bene patak torkolatától az Ady Endre
útig, összességében 38.500 m2 terület, a hullámtér töltéslábától a mentett oldal
töltéslábáig átlagosan 15 méter szélességben lett lekaszálva. A másik szakasz a
hullámtér töltéslábától a mentett oldal töltéslábáig átlagosan 10 méter szélességben
került lekaszálásra. Ez viszonylag elég nagy terület. Velkei Viktor végezte el a munkát,
teljes bozótirtás történt, le van kaszálva teljesen a mederig, ennek a költsége
1.540.000.- forint volt. Ennek a költelezettségünknek eleget tettünk, az időjárás
függvényében őszig ki fog tartani. A jövőben úgy kell tervezni, hogy ezt egy évben
egyszer legalább el kell végezni, mivel az önkormányzat kötelező katasztrófavédelmi
feladatai közé tartozik.
9/3
Juhász Jánosné polgármester: Az Orvosi Ügyelet Mikortérségi Társulással
kapcsolatos anyagot e-mailben megküldtem a képviselők részére. A társulás
tőkerendezésével kapcsolatos. Tájékozattak bennünket a társulási ülésen, hogy olyan
többletkiadások keletkeztek az orvosi ügyelet kapcsán, amit az OEP támogatásból és
az önkormányzatok által befizetett kötelezően vállalt hozzájárulásokból nem tudtak
finanszírozni. A törzstőkéből nem tudták biztosítani a kiadásokat és így mínuszba
csúszott a könyvelésük. Nagyfügednek az 1763 főben megállapított plusz támogatási
hozzájárulására egyszeri 194.112.- forint összeget kellene befizetni részükre. Az
ügyeleti ellátásból nagy részt vállal Gyöngyös Város Önkormányzata is, hiszen ott 24
órás orvosi ügyelet működik és hogy ezért az ügyeletért az orvosok meg legyenek

fizetve, illetve fent tudjuk tartani hozzá kell járulni a tagoknak a kiadásokhoz. Az
önkormányzatoknak egy társulást kellett létrehozni, melynél kicsivel többet kell fizetni az
elődjéhez képest, nagyobb az önkormányzatok támogatási költségrésze, de jóval
jobban működik, mint az előző. Az orvosi ügyelet biztosítása kötelezően ellátandó
feladata az önkormányzatnak.
Erről kellene döntenünk most.
Dr. Horváth Csilla aljegyző: Illetve arról kellene dönteni, hogy megemeljék max. 6
millió forintra az éves pótbefizetést szükség szerint. De ez az összes településre
vonatkozik együttesen. A törzstőkéhez volt viszonyítva és 3 millió forint az éves
pótbefizetés maximuma. A határozati javaslat részletesen tartalmazza.
Prezenszki Tibor képviselő: Mekkora befizetés kell összességében?
Dr. Horváth Csilla aljegyző: Ez egyszeri, beleírtam az előterjesztésbe is, a 2.256.000.forint, ugyanúgy lakosságszám arányosan van megállapítva, mint ahogyan a tagok
hozzájárulása.
Prezenszki Tibor képviselő: Azért kérdeztem, mert ha továbbra is veszteséges lenne,
jóval magasabb hozzájárulást kellene fizetnünk.
Juhász Jánosné polgármester: Lényegében a múlt évhez 194.112.- forinttal kell
hozzájárulni.
Szekeres Róbert képviselő: Kiszámolva egy napra ez nem olyan sok. Csak azt nem
tudom, hogy az elszámolás az mennyire szigorú. Mi miatt lett veszteséges, erről
beszámolt-e a társulás? Készült-e részletes kimutatás?
Juhász Jánosné polgármester: Részletes kimutatás nem volt.
Dr. Borbély Gergő képviselő: A képviselő társam felvetésére szeretném
megválaszolni, hogy én csak az indításnál vettem részt, nagyon sok elavult eszközt
kellett pótolni, az előző szolgálatótól vagy megvásárlásra vagy átadásra került, de
javarészt nem volt használható. Feltételezem, hogy ebből adódik, hogy veszteség
keletkezett.
Az általam vezetett hevesi ügyelet, nyereséggel zárta az évet.
Szekeres Róbert képviselő: Tehát a kérdés, hogy a nonprofit kft. beszámolt-e az
üzemeltetőknek, hogy miből adódik. Nem az, hogy jelentős ez az összeg, csak mégis
mire megy el?
Juhász Jánosné polgármester: A következő testületi ülésre megválaszolom, ha úgy
megfelel.

Szekeres Róbert képviselő: Nekem jó. Csak jövőre nehogy azt mondják, hogy
veszteséges volt és megemeljék újból. Ha a hevesi ügyelet nyereséges, akkor ez sem
lehet veszteséges igazából.
Juhász Jánosné polgármester: Itt nagyon sok új eszközt kellett vásárolni, a bútorokat
teljesen ki kellett cserélni. Eléggé elavult állapotban kerültek át mind az eszközök és
mind maga az épület, tehát a rendelők.
Dr. Horváth Csilla aljegyző: A 6 millió forintra pedig azért kell megemelni a tőkét, mert
Ptk. mondja ki, hogy veszteséges működés esetén tulajdonosi beavatkozás szükséges
a károk elhárítására. Egyrészt az adott évet is rendeznie kell, illetőleg a további
törvényes működés érdekében ezt meg kell emelnie.
Prezenszki Tibor képviselő: Ezt is megértem, de igaza van képviselő úrnak, ösztökélni
kell őket arra, hogy ne legyen veszteségesek.
Dr. Horváth Csilla aljegyző: Pont egy olyan évben jött létre, amikor ugye voltak
béremelések, amelyhez igazodtak. A béremelést még tetézte az eszközvásárlás.
Szekeres Róbert képviselő: Ezt megértem, de asztalt és autót nem kell minden évben
vásárolni. Ha első évben befektetünk állóeszközre, nagy valószínűséggel a következő
évben már nem kell befektetni. Ez az összeg már megmarad életvédelmi eszközökre.
Nem sokallom ezt a pénzt, csak valami korlátot akarok.
Ürmös István képviselő: Lehet az első lépésnél rontották el, hogy ennyi keretösszeget
szabtak meg.
Dr. Horváth Csilla aljegyző: A számokat elrontották, de az nem kalkulálható összeg.
Előre nem számszerűsíthető, hogy mikor mi megy tönkre, meddig tudják használni.
Szekeres Róbert képviselő: Az új eszközökre van garancia, jótállás.
Dr. Borbély Gergő képviselő: Úgy gondolom, hogy mégegy ilyen nagy mértékű
beruházásra nem lesz szükség. Hat havi működés után, teljesen elfogadhatónak tartom
ezt az összeget, és elfogadásra javaslom.
Van-e még egyéb kérdés?
Amennyiben nincs és a képviselő-testület tagjai elfogadják az egyszeri hozzájárulást és
a társulás törzstőkjének 6 millió forintra történő megemelését, kérem szavazzanak.
Aki hozzájárul a megszabott összeg befizetéséhez, kérem szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.
7 igen szavazattal,tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta
32/2020. (VII.8.)

Nagyfügedi Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Medicina Mikrotérségi Orvosi
Ügyelet Nonprofit Kft. tőkehelyzetének rendezése tárgyában beterjesztett előterjesztését és az alábbi
döntést hozta:
Nagyfügedi Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Medicina Mikrotérségi Orvosi
Ügyelet Nonprofit Kft. tőkehelyzetének rendezése tárgyában a Társulási Tanács által tett javaslatot:
-

hozzájárul

Nagyfüged

település

pótfizetési

kötelezettségének

megállapításához

és

megtérítéséhez egyszeri 194.112. Ft összegben, továbbá ezzel egyidejűleg
-

felhatalmazza a Polgármestert és a jegyzőt/aljegyzőt a Társulás Alapító Okiratának 5.2.
pontjának módosítására atekintetben, hogy az éves pótfizetési kötelezettséget összesen
6.000.000. Ft összegben határozza meg a Kft. veszteséges működése esetén.

Nagyfügedi Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármester és az
jegyzőt/aljegyzőt a megállapodás módosítására, a szükséges dokumentumok aláírására.

Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester és jegyző/aljegyző
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Juhász Jánosné polgármester: 2020. június 10. napján helyszíni munkaügyi
ellenőrzést tartottak az önkormányzatnál, ugyanis valamelyik közmunka programban
dolgozó feljelentette az önkormányzatot, mint munkaadót, hogy nem jól bánok a
dolgozókkal, az ellenőr elmondása szerint feljelentés érkezett, hogy nem mehetnek el
táppénzre, nem maradhatnak otthon a gyerekkel, nem vehetik ki akkor a
szabadságukat amikor szeretnék. Ok nélkül állásidőre küldöm a közfoglalkoztatottakat.
Amikor az időjárás nem engedi meg a munkavégzést, esik az eső, akkor vannak
állásidőre küldve. A Heves Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási és Munkavédelmi
Főosztályáról
jöttek
ki
ellenőrzésre.
Történtek
meghallgatások,
három
közfoglalkoztatásban dolgozó személlyel beszéltek, átnézték a papírokat. Megjött az
ellenőrzés eredménye, a hatóság az ellenőrzés során jogsértést nem talált, az ügyet
lezárták. Tehát nem követtünk el olyan dolgot, ami hátrányos helyzetbe hozta volna a
munkavállalót.
9/5
Juhász Jánosné polgármester: A Magyar Államkincstár bekérte minden
önkormányzattól teljeskörű adatszolgáltatásban, hogy nyilatkozzon és küldje be a
szerződéseket, amennyiben rendelkezik az önkormányzat közvilágítás korszerűsítésre
vonatkozó konstrukcióval 3 évre visszamenőleges időintervallumban. Visszaellenőrzés

történt az önkormányzatok kapcsán, mivel sok helyen problémát találtak a
közbeszerzésnél,
a
hitelfelvételeknél.
Beküldtük
az
ezzel
kapcsolatos
dokumentumainkat és az Magyar Államkincstár mindent rendben talált.
9/6
Juhász Jánosné polgármester: A közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatban
tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy megkezdődött a tervezési és felmérési
szakasz a településen. A szerződéskötés előtt már beszéltünk arról, hogy vannak olyan
lámpatestek, amelyek csak fel vannak szögelve a villanyoszlopra és ehhez speciális
távtartókat, lámpakarokat kell megvásárolni az önkormányzatnak. A felmérés kapcsán
megállapításra került, hogy 281 db lámpakar beszerzésére van szükség. Ennek a
költsége 1.755.000.- forint+ÁFA. Szerelési költségét a lámpatestek felszerelése
költsége tartalmazza, tehát ez benne van a szerződésben, amit kötöttünk. Ezt kellene
pluszban az önkormányzatnak vállalni, hogy a lámpatestek felszerelésre kerüljenek.
Valamint az Arany János úton van 1 db lámpaoszlop kimaradva, és ezt kellene pótolni
lámpakarral, vezetékkel együtt, a költsége 167.000.- forint+ÁFA. Összességében bruttó
2.440.940.- forint költséget eredményezne. Augusztusban kezdődnének el a
munkálatok.
A korábban megvásárolt 44 db lámpatestet a Dózsa György útra szerelik fel, hogy ott
egységes legyen a közvilágítás, illetve a Köztársaság út - Széchenyi út között részen a
Széchenyi út felőli bekötő részére helyezik el.
Elfogadja-e a testület a lámpakarok és a villanyoszlop beszerzését?
Prezenszki Tibor képviselő: Én úgy gondolom, hogy elfogadjuk, de azt hozzá kell
tennem, hogy a NEG Zrt. általi tájékoztatásban ettől jóval kevesebb összeg hangzott el.
A darabszám az egyezett és én kb. 2.700.- forintra emékszem darabonként.
Juhász Jánosné polgármester: Akkor még nem volt felmérve teljesen.
Amennyiben a képviselő-testület tagjai elfogadják a lámpakarok beszerzését és az 1 db
villanyoszlop pótlólagos kialakítását, kérem szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.
7 igen szavazattal,tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
33/2020. (VII.8.)
Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a közvilágítás korszerűsítéshez
kapcsolódó előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
A Képviselő-testület hozzájárul a közvilágítás korszerűsítése kivitelezése során 281 db távtartó lámpakar
vásárlásához 1.755.000.- Ft+áfa, és 1 db villanyoszlop beruházásához 167.000.- Ft+áfa összegben.
Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester

Juhász Jánosné polgármester: Egyben szeretném kérni, amennyiben még aktuális,
hogy a Széchenyi úti közvilágítás kiépítéhez elkezdem az adatgyűjtést. Előzetes
felmérés alapján 10-14 db oszlopnak kellene bekerülnie egy már 2021. évi
beruházásként. Eddig még csak a térképmásolatot kértem ki, ugyanis képviselőtestületi felhatalmazás ahhoz, hogy elinduljak ebben a bővítési konstrukcióban.
Tervezővel felmérethetem ezt a lehetőséget? Illetve egyúttal egy hozzávetőleges
költségvetés is készülne ehhez.
A képviselő-testület beleegyezését adta.
7 igen szavazattal,tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
34/2020. (VII.8.)
Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Nagyfüged, Széchenyi úti
közvilágítás kiépítésével kapcsolatos előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
A Képviselő-testület házzájárul ahhoz, hogy a polgármester a Nagyfüged, Széchenyi I. úton tervezett
közvilágítás kiépítésének megkezdése érdekében az előzetes felméréseket megkezdhesse és az ezzel
kapcsolatos költségvetést elkészítethesse.
Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester

9/7
Juhász Jánosné polgármester: A Heves Megyei Kormányhivatal vezetője, Dr. TanárkiFülöp István János megkeresett engem, hogy szeretnének kormányablak buszokat
beszerezni és indítani itt a környező településeken, hogy az ügysegédi szolgálatot ezzel
megtámogatva, helyben tudják az ügyfelek intézni a különböző okmányok megújítását,
a kormányablakok feladatellátásával kapcsolatos ügyeit. Az ezzel kapcsolatos felmérés
megkezdődik, a kormányablak busz egy hivatali ügyintézésre kialakított, két ügyintéző
pulttal felszerelt kisbusz. Amely előre meghatározott időpontokban lesz elérhető a
megye településein, a szolgáltatások speciális helyszíneken lesznek elérhetőek. Egyegy településen összesen 1,5-2 órát tartózkodik majd a kormányablak busz. A
szolgáltatásokról bővebb tájékoztatás olvasható a kormanyhivatal.hu internetes oldalon.
mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok honlapon.
A mobilizált ügyfélszolgáltatás minél hatékonyabb biztosítása érdekében szükséges
felmérni a helyi igényeket és feltételeket. Az alábbi kérdéseket kell megválaszolni.
- Igénybe kívánja-e venni az önkormányzat a kormányablak szolgáltatást?
- Igénybevétel esetén biztosítja az önkormányzat a szolgáltatáshoz szükséges
feltételeket? Pl. az ügyfelek biztonságos fogadására alkalmas frekventált helyen lévő
parkolóhely, áramellátás.

Juhász Jánosné polgármester: Én úgy gondolom, ha beáll a helyi művelődési ház
udvarára, akkor ott van parkoló hely is és biztonságosan bárki megközelítheti.
- Közreműködik-e az önkormányzat a lakosság előzetes tájékoztatásában? A helyben
szokásos módon kihirdetni, honlap, egyebek…?
Juhász Jánosné polgármester: Ezt megcsináljuk.
A kormányablak busz parkolásához legalább 2x3 méteres parkolóhely szükséges.
Kinti csatlakozó, kábel, mosdóhelyiség biztosítása a benne dolgozó kormánytisztviselők
számára.
A kérdés, hogy kérjük ezt a szolgáltatást?
Amennyiben a képviselő-testület tagjai egyetértenek a kormányablak busz szolgáltatás
igénybevételével, kérem szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.
7 igen szavazattal,tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
35/2020. (VII.8.)
Nagyfüged Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Mobilizált Kormányablak
szolgáltatás” tárgyában tett előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1. Nagyfüged Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete igénybe kívánja venni a Kormányablak
busz szolgáltatást.
2. Nagyfüged Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete akként dönt, hogy az önkormányzat
biztosítja a szolgáltatáshoz szükséges feltételeket (pl.: az ügyfelek biztonságos fogadására alkalmas,
frekventált helyen lévő parkolóhelyet, áramellátást, stb.)
3. Nagyfüged Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete közreműködik a lakosság előzetes
tájékoztatásában a helyben szokásos módon a szolgáltatás igénybevételének lehetőségére tekintettel.

Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester

Van-e még valakinek kérdése, felvetése az egyebek napirendi ponttal kapcsolatban?
9/8
Prezenszki Tibor képviselő: Az elektromos töltőállomás mellett lévő áteresznél
korábban arról volt szó, hogy azt a 110 mm-es csövet ki kell cserélni 110 cm-esre. Azt
az ígéretet kaptuk az üzemeltetőjétől, hogy ezt ki is fogják cserélni.

Juhász Jánosné polgármester: Az áteresszel kapcsolatban nem tudom, hogy
befejeződtek-e a munkálatok, de meg fogom érdeklődni.
Prezenszki Tibor képviselő: Ez örök problémát fog jelenteni a felgyülemlő víz miatt
addig, amíg az áteresz ki nem lesz cserélve.
Juhász Jánosné polgármester: Utána is, mert akkor a házakat elönti a talajvíz, mert ha
az a rengeteg víz odaömlik a földekről. Tehát ott a gazdáknak kellene valamit kezdeni
azzal a vízmennyiséggel, amit a lakóházak alá engednek.
Szekeres Róbert képviselő: A víz az lefelé fog folyni ez biztos.
Juhász Jánosné polgármester: Azt az árkot kellene kiárkolni a kertek alatt, ami a
csappantyúhoz viszi le a vizet.
Szekeres Róbert képviselő: Szerintem meg nem azt kellene, van egy földút a kertek
végében, amit használnak és oda kellene egy mentesítő árkot ásatni, ami a talajról
leszivárgó vizet egyből a laposra vezetné. Majd a laposon keresztül az árvízvédelmi
területre vezetődne le a víz. A csappantyú az fentebb van.
Juhász Jánosné polgármester: Korábban volt ott egy árok, ami valamelyik
csappantyúhoz vitte le a vizet.
Szekeres Róbert képviselő: A Kovács-tanyánál jött le egy árok, csak az be lett szántva.
Illetve a meder mellett is volt egy árok, mikor a gátat megszélesítették az az árok eltűnt.
Prezenszki Tibor képviselő: Szóval az elektromos töltőállomás üzemeltetőjével és
azzal az árokkal kezdeni kellene valamit, mert azt az átereszt ki kell, hogy cserélje.
Faragó Gáborné alpolgármester: A Petőfi útról nem visszafelé kellene, hogy folyjon a
víz, hanem lefelé. Ez a legutóbbi nagy esőzés következtében nem történt így. Vannak
olyan átereszek, ahol nagy hosszúságban vannak kialakítva autóbejáratok, s valószínű,
hogy azok el vannak dugulva. Nincsenek kellőképpen tisztítva és megáll a víz. Jegyző
asszonyt kérdezem, erre milyen lehetőség és jogi eszköz van, hogy ezeket az
átereszeket, árkokat kitakarítsák az emberek?
Juhász Jánosné polgármester: Az átereszek és árkok rendbetartása az ottlakó
ingatlan tulajdonosok feladata. Általában erre minden évben felhívjuk a lakosság
figyelmét, hogy takarítsák ki az átereszeket és az árkokat nagyobb csapadékos
időjárásra való tekintettel. Nem végzik el, nem foglalkoznak vele.
Faragó Gáborné alpolgármester: Nincs semmilyen lehetőség a kezünkben, hogy
valamilyen módon felszólítsuk az embereket?
Szekeres Róbert képviselő: Igaza van az alpolgármester asszonynak, az a javaslatom,
hogy listát kell készíteni azokról, aki nem takarítja ki az árkokat, átereszeket és pl. ha

beadja a kérelmet tüzifára elutasítjuk erre hivatkozva. Kizáró okként kezelnénk, hogy
legyen visszatartó ereje, így rákényszerítenénk hogy tartsák rendben.
Juhász Jánosné polgármester: Az lenne erre a megoldás, hogy az árkokat ki lehetne
mederlapozni.
Dr. Borbély Gergő képviselő: És azokban az utcákban, ahol nincsen árok, mert
mondjuk betemetődött? A József Attila utcában is a patak felé kellene, hogy folyjon a
víz. De nem is igazán lehet kialakítani, mert ha betongyűrű kerül oda, akkor az lesz a
legmélyebb pontja és ott áll meg a víz. Ilyen az Akácfa út is.
Juhász Jánosné polgármester: Korábban volt ott egy minimális vízelvezető árok, de
ezt úgy lenne érdemes megoldani, ha ki lenne kövezve.
Szekeres Róbert képviselő: Tudomásom szerint készült az árokrendszerről már egy
felmérés a településen.
Juhász Jánosné polgármester: Nem készült. A rendezési terv készült el 2007-ben.
Faragó Gáborné alpolgármester: Az előző vezetés alatt a Petőfi úti ároknak megtörtént
a szintezése.
Juhász Jánosné polgármester: Dokumentáció nincs róla.
Szekeres Róbert képviselő: Pályázni nem lehet esetleg ilyen vízelvezetési rendszerek
felújítására?
Faragó Gáborné alpolgármester: Hiába pályázunk, ha nem tudjuk kikövezni akkor a
hordaléktól az is betömődik, ha nincs takarítva, a szemlélettel van a probléma.
Szekeres Róbert képviselő: Ha a szennyvíz-beruházás befejeződik, akkor itt az
önkormányzat és az önkormányzati épületek előtt nem lehetne ráccsal fedett
vízelvezetőt kialakítani és parkolókat kiépíteni, hogy ne így kelljen parkolni az autókkal
mint most? Valamilyen pályázat keretében esetleg? Előre gondolkodva akár, készíteni
egy ilyen elvi tervet,hogy nézzen ki a falu központja.
Juhász Jánosné polgármester: Most, ami szóba került a szennyvíz beruházást
követően az utak rendbe tétele, ami több fázisban valósul meg.
Az óvodánál ha a bölcsöde megépül, az a rész teljes egészében parkoló lesz.
Ez igazából mind költségvetés kérdése.
Amennyiben azt mondja a képviselő-testület, hogy a költségvetésből tud erre forrást
biztosítani, akkor lehet elkezdeni, mert ehhez szakembert kell megfogadni.
Szekeres Róbert képviselő: A lakosság kérését szeretném tolmácsolni, hogy a
szennyvíz elvezetésnél a földmunkák nagyon trehányul vannak elvégezve, az árkokban
benne maradnak a földek, a nyugdíjasok előtt nem takarítják ki rendesen.

Juhász Jánosné polgármester: Az, hogy ott marad a föld az azért van, mert utána ha
ülepszik, süllyed, abból kell feltölteni.
Ahol szóltak emiatt, én tolmácsoltam a műszaki vezetőnek és a visszajavítás
mindenhol megtörténik, illetve feltöltésre kerül a terület a megfelelő szintre.
A lakosság jelzésére minden esetben intézkedni szoktunk.
Jelezzenek felénk és orvosoljuk a problémát.
Faragó Gáborné alpolgármester: A Petőfi úton, ahol volt bejáró mindenhol úgy hagyták
ott, hogy megfelelően visszajavították.
Szekeres Róbert képviselő:
Tóth Zsolt keresett meg azzal, hogy épített itt
Nagyfügeden egy autómosót és csak egy bejáratot lehet használni, esetleg nem lehet
megoldani, hogy legyen egy kijárat is? Aki mossa az autóját, az komfortosabban tudjon
távozni?
Juhász Jánosné polgármester: Ez nem a mi hatáskörünk, az árok a közútkezelőhöz
tartozik.
Faragó Gáborné alpolgármester: Valószínűnek tartom, hogy mivel a kerékpárút kijárata
közelébe szeretné az autómosó kijáratát, azért nem kapja meg az engedélyt.
Szekeres Róbert képviselő: Az a kerékpárút is már eléggé életveszélyes. A tervezőtől
kellene számonkérni, nem megfelelő volt a tömörítés.
Juhász Jánosné polgármester: Az újtelepieknek ez nagyon nagy segítség. Fel kellene
majd újítani.
Szekeres Róbert képviselő: Az árok egyik fele a hevesi, a másik a gyögyösi
közútkezelőhöz tartozik és nem adják meg neki az engedélyt. Nem lehetne valamilyen
megoldást találni?
Juhász Jánosné polgármester: Az az igazság, hogy a mi felelőségünk lenne bármilyen
esemény bekövetkezne.
Ezt a közútkezelőnél kell kérvényezni.
A testület hogyan vélekedik erről?
Bernáth Tünde képviselő: Akire tartozik, ott kell kérvényezni.
Faragó Gáborné alpolgármester: Ezt mindenféleképpen a közútkezelővel kell rendezni.
Van-e valakinek egyéb kérdése?
Amennyiben nincs a képviselő-testületi ülést lezárom.
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