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Juhász Jánosné polgármester: Köszöntöm a mai képviselő-testülei ülésen
megjelenteket. Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel 5 fő
képviselő jelen van. Távolmaradásukat bejelentették Dr. Borbély Gergő és Ürmös
István képviselők. A képviselő-testület ülése az SZMSZ-ben előírtaknak megfelelően
került összehívásra. A jegyzőkönyv hitelesítésére javaslom Bernáth Tünde képviselő
asszonyt és Szekeres Róbert képviselő urat. Aki egyetért a jegyzőkönyv hitelesítők
személyével, kérem szavazzon.
(A testület tagjai egyhangúan elfogadták a jegyzőkönyv hitelesítésére kijelölt
személyeket.)
A mai testületi ülés meghívója és a hozzá kapcsolódó anyag kiküldésre került a
képviselők részére.
Szeretném, ha ebben a sorrendben tárgyalnánk a napirendi pontokat. Van-e valakinek
módosító javaslata ehhez kapcsolódóan?
Amennyiben nincs és elfogadják a napirendi pontokat, kérem szavazzanak.
A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal elfogadta a napirendi pontokat.

1. A „Nagyfügedért” érdemérem átadása a 25/2020. (VII.08.) Képviselőtestületi határozat alapján
Dr. Horváth Csilla aljegyző: A „Nagyfügedért” érdemérem átadásához a MÁK-kal
beszéltünk az érdeméremhez járó pénzjutalom tekintetében. Ezt az összeget
számfejteni és könyvelni is szükséges, ezért szükséges mégegy határozatban a
25/2020. (VII.8.) számú határozatot kiegészíteni a pénzösszeggel. A pénzjutalmat ugye
korábban meg is ítéltünk a két kitüntetett személynek. A határozatba egy fél mondat
kerülne, hogy fejenként 100 ezer forint pénzjutalomban is részülnek.
Szeretnénk, ha ezt a Képviselő-testület elfogadná, ez szinte csak egy technikai kérdés
a könyveléshez.
Juhász Jánosné polgármester: Tehát az előző testületi határozatot kiegészítjük azzal,
hogy az érdeméremhez nettó 100 ezer forint pénzösszeget ad a Képviselő-testület.
Aki ezzel a módosítással egyetért, kérem szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozza:
Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
60/2020. (X. 28.) önkormányzati Határozata
Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „a Nagyfügedért érdemérem
adományozásáról” szóló 25/2020. (VII.08.) számú önkormányzati határozat módosítását, és a következő
döntést hozta:
Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a ”Nagyfügedért” érdemérmet és a hozzá járó
nettó 100.000.-Ft összegű pénzjutalmat 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: Ezen a testületi ülésen, 2020. július 8-án határozott úgy
a képviselő-testület a „Nagyfügedért” érdemérem adományozást Bagi Istvánné
tanítónőnek és Tamási Tiborné tanárnőnek adományozza. Nagy tisztelettel köszöntöm
Önöket a képviselő-testületi ülésen.
Külön köszönöm, hogy ebben az időszakban is elfogadták a meghívásunkat. Úgy
éreztük, hogy az lenne a méltó a két tanárnőhöz, ha személyesen adnánk át ezt a
érdemérmet és köszönnénk meg a munkájukat.

Az első érdeméremre jogosult személy Bagi Istvánné tanítónéni, aki 1966-ban végzett a
tanítóképző főiskolán, 1966-1968-ig Tarnazsadányban tanított, majd 1968-2006-ig,
azaz nyugdíjazásáig több, mint 40 évet dolgozott itt a nagyfügedi általános iskolában.
Pedagógiai munkájának eredményeként tanítványai közül sokan nagyon értékes,
sikeres emberekké váltak. Nagyfüged Községi Önkormányzat nevében megköszönöm
az addigi munkáját és hogy kitartóan itt oktatta a nagyfügedi gyermekeket. Jó
egészséget kívánok és ha ellátogat Nagyfügedre keressen fel minket.
(Bagi Istvánné átvette a „Nagyfügedért” érdemérmet, a hozzá tartozó oklevelet és
pénzjutalmat.)
A második érdemérem tulajdonosa Tamási Tiborné tanárnő, 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 pedagógusi
aranydiplomáját. 40 évi pedagógiai munkájának eredményeként sokan szintén nagyon
sikeres és értékes emberekké váltak. Kérem fogadja tőlünk munkájának elismeréseként
ezt az érdemérmet. Kívánom, hogy még nagyon sokáig élje itt Nagyfügeden a napjait
közöttünk.
(Tamási Tiborné átvette a „Nagyfügedért” érdemérmet, a hozzá tartozó oklevelet és
pénzjutalmat.)

2. A Nagyfügedi Csicsergők Óvoda Kollektív szerződésének és SZMSZ
tervezetének megtárgyalása
Juhász Jánosné polgármester: A Nagyfügedi Csicsergők Óvodának jelenleg nincs
elfogadott SZMSZ-e, ami alapján működhetett volna az óvoda. Hiszen, amit az előző
óvodavezető beterjesztett, azt a testületi döntés után nem az elhangzottak szerint
módosította. Ezáltal semmisnek tekintendő az az SZMSZ, és nem érvényes a mostani
működéshez. Ezért kértük meg a jelenlegi intézményvezető asszonyt, hogy készítse el
az óvoda SZMSZ-ét, hogy eszerint tudjon működni az óvoda. Valamint az óvodavezető
asszony volt eddig a szakszervezeti bizalmi az óvodában, most Lukács Béláné lett
helyette, azóta mióta az óvodavezető asszony kinevezése megtörtént. A Kollektív
szerződést át kellett írni, hiszen törvényi módosítások is történtek ezalatt az időszak
alatt. Ez megtörtént és ezt hoztuk be most a Képviselő-testület elé. Vannak benne
nyitott kérdések, pótlékok tekintetében. De ezt majd az óvodavezető asszony elmondja
és javaslatot fog tenni a nem nevesített pótlékok mértékére. Jegyző asszonynak van-e
még szóbeli kiegészítése?

Dr. Horváth Csilla aljegyző: Nincs, én akkor megkérném az óvodavezető asszonyt,
hogy amit gondol az SZMSZ-ről és a Kollektív szerződésről a testülettel ismertesse.
Amennyiben még módosítás szükséges esetlegesen beszéljük még meg itt a testülettel.
Prezenszkiné Urbán Ágnes óvodavezető: Köszönöm a szót, köszöntök mindenkit.
Elég nehéz folyamat volt ennek a két szabályzatnak a megalkotása, az idő és
leterheltség hiányában. Tulajdonképpen a Kollektív szerződésnek az első része a
törvény által kötelezően előírt formaságokat tartalmazza. Semmilyen plusz jogot nem
biztosít, hanem csupán, amit a jogszabály és a törvény előír.
Dr. Horváth Csilla aljegyző: Azt javaslom, hogy menjünk végig pontról pontra, hogy hol
szükséges módosítás és az fog a határozatba bekerülni.
Prezenszkiné Urbán Ágnes óvodavezető: Az első főrész a Kollektív szerződés
hatálya, joga, szakszervezet joga stb… Itt a törvény által kötelezően előírt elemek
találhatók meg.
Ugyanúgy a második résznél is, semmilyen eltérés nincs a közalkalmazotti jogviszony
létesítésével, a próbaidővel a felmentési idővel.
A kollektív szerződés a plusz jogokat, juttatásokat hivatott összefoglalni, de belekerült a
felmentési idő, a jubileumi jutalom nem került bele, viszont ugyanazt a jogot
alkalmazzuk, amit előír a jogszabály. Belerögzítsük esetleg, ha nem tértünk el a
jogszabálytól pozitív irányba?
Dr. Horváth Csilla aljegyző: Annyit még azért bele lehet írni, egy külön pont
tekintetében, hogy ott a törvényi rendelkezés az irányadó, ha nem kerül kifejtésre.
Ezt úgy szoktuk, hogy a mindenkor hatályos törvény alapján.
Prezenszkiné Urbán Ágnes intézményvezető: Akkor ezt belevesszük eszerint.
A munkavégzés szabályai, tulajdonképpen a KJT, Munkatörvénykönyv jogszabályai
alapján történtek meghatározásra, munkaidő, a pihenőidő, a munkaközi szüntet a
technikai és pedagógus alkalmazottakra egyaránt. Valamint a rendkívüli munkavégzés
formái és itt merült fel, hogy a helyettesítés megállapodás alapján történő
munkavégzésnél szereném konkrétan jogszabály alapján az óradíj számítást
konkretizálni. Az alapilletmény alapján kerül kiszámításra a helyettesítési díj.
Korábban többféle pótlék volt, a
kötelező pótlékok köre a pedagógus bérek
rendezésével úgymond visszaestek, ugyanakkor 2020. július 1-jétől mégis egy új
pótléknem került bevezetésre. A kötelező pótlékok a táblázat szerint a vezetői, a vezető
helyettesi, a nehéz körülmények között végzett munkáért járó és a szakmai ágazati
pótlék. Az összes kötelező pótlék mindig betervezésre kerül költségvetési évre és a
törvényben meghatározott pótlék mértékének a legalsó szintjét kapják a dolgozók. A
vezetői pótlék 40-80 %, a helyettesi pótlék 20-40%, a nehéz körülmények között végzett
munkáért járó pótlék 10-30%, az új pótléknem a szakmai ágazati pótlék, amit
kifejezetten csak óvodapedagógusok kaphatnak, a besorolási illetmény 10%-a.
Nemcsak az óvodapedagógusok részesülnek kötelező pótlékokban, hanem
bevezetésre került szintén a törvény által előírva a pedagógiai munkát segítő

alkalmazottakra vonatkozó pótlék, itt a pedagógiai asszisztens és a dajkákat takarja ez
a fogalom. Náluk a pótlék pár ezer forinttal alacsonyabb a bérük alapján.
Emellett szeretnék bevezetni két munkakörbe egy úgynevezett adható pótlékot.
Szeretném ezügyben a Képviselő-testület véleményét is kikérni. A konyhai dolgozók
tartoznak bérezés szempontjából a legalacsonyabb kategóriába. A szakképzett konyhai
dolgozóknak alacsonyabb a bérük, mint egy dajkának. Méltatlannak érezem a bérüket,
mivel felelősségük van egy 220 fős konyha ügyviteléért. A szakácsnőnk beteg már
közel 1 éve, ezért a konyha fél évig szakács nélkül üzemelt, emiatt kénytelenek voltunk
kész ebédet vásárolni. Ez az időszak nagy normatíva terhelést jelentett számunkra,
több százezer forintos költsége volt. Ennek okán szeretném a szakácsoknak ezt a
pótlékot. A terv szerint, a garantált illetményük 20%-ával megegyező mértékű pótlékra
gondoltunk, amit a szakszervezeti titkárral egyeztettünk.
2020. április 7. óta van szakképzett szakácsunk, aki jó minőségű ételt készít, a konyha
azóta rendesen működik, üzemel. Szeretném megtartani a szakácsot és a konyhát is itt
Nagyfügeden. A 20%-os pótlék egy 43 ezer forintos bruttó összeget jelentene. Az
élemezés vezető esetében 6%, ami 12.950.- Ft, melynek a garantált bérminimum a
számítási alapja. Szeretném kérni a Képviselő-testület véleményét.
Dr. Horváth Csilla aljegyző: A 12.950.-Ft nettó összeg?
Prezenszkiné Urbán Ágnes óvodavezető: Ez bruttó összeg.
Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy ez gesztus értékű. Nagyon nehéz volt
szakácsot találni, hogy működni tudjon a konyha.
Juhász Jánosné polgármester: Tisztelt Képviselő-testület, amit az óvodavezető
asszony elmondott az tényleg valós és nagyon nagy probléma volt, addig amíg a
szakácsnő a betegségét töltötte. El kell mondani, hogy a szakácsnő is maximálisan
helytállt abban az időszakban, amikor a főszakácsnő több mint egy éves táppénze alatt
helyettesítésre került. Én úgy gondolom, hogy a közalkalmazotti tábla szerinti bér, amit
a szakácsoknak adni kell, mondhatni konyhalány szintű bérezésnek minősül. Amellett
két-három ember munkáját is elvégzik szinte, ha olyan helyzetbe kerülnek. Amikor a
Főzőszervíz Kft-től hozattuk az ebédet, rövid időn belül több, mint 1 millió forintos
ráfizetést eredményezett. Ez is mérlegelhető, hiszen a minősége sem volt a legjobb, az
idősek közül is visszaléptek az étkezéstől akkor Most elmondható, hogy addig is, amíg
a szakácsnő főzött és most az új szakáccsal is egyre többen jönnek vissza a szociális
időseink az étkeztetéshez. Jó minőségű ebédet főznek, a jogszabály által előírt
szabályok betartásával is. Én is jogosnak tartom azt, hogy valamilyen megbecsülést,
plusz pénzt kapjanak ezek az emberek. Az új szakács munkáját minősíti az óvoda
átadóra készített menü, amiben kifogást nem lehetett találni, éttermi szintet túlszárnyaló
volt. Azt hiszem volt lehetősége a jelenlévőknek megtapasztalni és az sem mindegy,
hogy étteremből hozatunk ételt egy ilyen rendezvényre vagy egy kis túlmunkát
belefektetve azt mondhatjuk, hogy itt Nagyfügeden is meg tudjuk vendégelni a
vendégeket. Úgy gondolom, hogy a 20% egy alap, igazából nem mondható soknak, ez
a minimum mondhatjuk úgy is.

Prezenszkiné Urbán Ágnes óvodavezető: Polgármester asszony említette ezt az
átadó ünnepséget, köszönöm a jelenlétet a képviselőknek, polgármester asszonynak és
jegyző asszonynak, akik részt vettek a rendezvényen. A szintén jelenlévő Szabó Zsolt
képviselő úr biztatott minket a konyha sorsát illetően. Maximálisan próbálja a konyhánk
megújulását segíteni. A Főzőszervíz Kft. által kiszállított étel minősége valóban nem volt
olyan, mint amit a konyhánkon megfőznek.
Azért is lennék kíváncsi a Képviselő-testület véleményére, hogyha úgy gondoják, hogy
hosszú távon tartsuk meg a konyhát, akkor fontos az emberek megtartása.
Vigyáznunk kell a munkaerő megtartására. Ez a pótlék egy alap, a 20% talán egy
gesztus értékű.
Juhász Jánosné polgármester: Valamint itt van a szünidei étkeztetés, amikor az
iskolás és óvodás korú gyermekeknek étkeztetést kell biztosítani. Eddig amíg rendeltük
az ételt, csak egytálételt tudtunk biztosítani a finanszírozott összegből, most hogy
helyben főzünk így levest és másodikfélét tudunk adni a gyermekek részére.
Faragó Gáborné alpolgármester: Tulajdonképpen én a pótlék mértékéhez szeretném
hozzáfűzni, hogy egy szakképzett embernek, ahhoz, hogy megtartsuk, úgy gondolják
elég a 20%? Tehát egy embert csak egyszer lehet elveszíteni és akkor nem jön vissza.
Prezenszkiné Urbán Ágnes óvodavezető: Ez egy kiindulási alap. Hangsúlyozom, hogy
gesztus értékű.
Faragó Gáborné alpolgármester: A számításokat követve nem lehet egy reális bért
fizetni? Mert azért ha az ember 200 fő fölötti létszámnak főz ott azért felelősség is van.

Juhász Jánosné polgármester: Az az igazság, hogy itt figyelembe kell venni a
közalkalmazotti bértáblát, attól csak pótlékkal térhetünk el. Tehát, amit jelen pillanatban
kap a szakács, az 63 ezer forint, de ez a helyettesítésért felszámított pótlék. Mert ugye
külön helyettesítési pótlékot nem kap. Addig őt helyettesként kellett felvennünk, amíg a
Kovács Józsefnének a felmondási ideje zajlott. Ezen ideig plusz létszámot nem tudtunk
felvenni. Most, hogy már megszűnt a munkaviszonya, tudnánk rendezni úgy a létszám
adatokat, hogy felvehetnénk teljes állásba és nem helyettesként alkalmaznánk, valamint
teljes bérért. Természetesen ez költségvetés függvénye.
Faragó Gáborné alpolgármester: Mennyi a bruttó bére a szakácsnak jelenleg?
Prezenszkiné Urbán Ágnes óvodavezető: Jelenleg 210.600.- forint.
Faragó Gáborné alpolgármester: Tehát a szakképzett minimálbér.
Juhász Jánosné polgármester: Felsőfokú OKJ-s végzettsége van, ami többféle
munkavégzésre is jogosítja, tehát nemcsak szakács munkát végezhet.

Prezenszkiné Urbán Ágnes óvodavezető: Magasabb szintű feladatokat is el tud látni a
végzettségével és aktív gyakorlata volt.
2019. november 15-én lett beteg a szakácsnőnk és tulajdonképpen 2020. április 7-ig
volt az az időszak, amikor vásárolt élelmezéssel kellett megoldani a kialakult helyzetet.
Összességében nézve minden dolgozó bére alacsony, viszont a többi dolgozóknak van
egyéb pótlékuk pluszban.
Faragó Gáborné alpolgármester: Át kell gondolni, hogyan tudjuk a bérét rendezni.
Szekeres Róbert képviselő: S kérdés, hogy van-e rá keret a költségvetésben?
Faragó Gáborné alpolgármester: Arra van-e keret, ha elmegy és nem lesz szakácsunk,
akkor a kötelező étkeztetést miből és hogyan fogjuk megoldani? Itt van a másik kérdés.
Juhász Jánosné polgármester: Annyit tudunk tenni, hogy az önkormányzat
költségvetéséből fogunk átcsoportosítani.
Prezenszkiné Urbán Ágnes óvodavezető: A lefőzött adagszám után kapjuk a
normatívát az óvoda konyhájára, viszont a COVID vírus miatt sokkal kevesebb gyerek
jön óvodába, mint amennyi jöhetne és értelemszerűen ez befolyásolhatja az
előirányzatokat, így előre nehéz kalkulálni. Az én véleményem, ha nem teszünk azért,
hogy megbecsüljük a szakács munkáját, akkor veszélybe sodorjuk a konyha
működését. Ha bezár a konyha, attól még élelmezésvezetőre szükség van, még ha
kevesebb óraszámban is, mert pl.: a térítési díjakat be kell szedni.
Szekeres Róbert képviselő: A múltkor kérdeztem, hogy mennyire vannak megbecsülve
a dolgozók, mert a környező gyárak sokkal többet tudnak fizetni segédmunkásnak is és
elmegy a szakács segédmunkásnak, hogy a családját fenn tudja tartani.
Prezenszkiné Urbán Ágnes óvodavezető: Igen, és ennyi erővel bárki megteheti, mert
annyira túl vannak terhelve.
Szekeres Róbert képviselő: Ezért is kérdeztem, hogy van-e rá keret, mennyi
béremelést lehet nekik adni, az önkormányzat mennyivel tud hozzájárulni esetleg az
óvoda költségvetéséhez?
Juhász Jánosné polgármester: Most is hozzájárulunk, hogy mennyivel azt majd akkor
tudjuk meg, amikor a költségvetést készítjük. Jelen pillanatban van rá bér, mert a
táppénzen lévő szakácsnő bére még rendelkezésre áll, mivel a táppénz egyharmadát
kell fizetnünk.
Az, hogy amikor ő visszajön ez hogyan alakul…. hiszen akkor neki is kell valamilyen
szinten ezt a pótlékot adni és akkor már két személyről van szó. Esetleg még úgy
lehetne diferenciálni, hogy kell egy szakács, aki vállalja az elkészített ételért a
felelősséget és kell egy másik szakács, aki alkalom adtán helyettesít és természetesen
együtt készítik el az aznapi ebédet.

Prezenszkiné Urbán Ágnes óvodavezető: Én úgy gondolom a konyha megtartása
lenne az elsődleges a cél. A vásárolt élelmezés mellett is szükség van egyéb
munkaerőre, mint pl.: a konyhalány aki az étkezés előtt és után elvégzi a szükséges
feladatokat és ez is költségekkel jár.
Juhász Jánosné polgármester: Arra is számolnunk kell, hogy az iskola konyhájára is
kell egy stabil személy, aki nem közfoglalkoztatásban dolgozna. Olyan fő kell, aki
közalkalmazott és keményen vonatkoznak rá a munkaügyi előírások, szabályok. Hiszen
a tapasztalatok alapján, ha nincs kötelezettség, akkor nem olyan a munkavégzés sem.
Prezenszkiné Urbán Ágnes óvodavezető: Jelenleg van 1 szakács, 1 közalkalmazott
konyhalány és besegít 1 közfoglalkoztatott konyhalány. Minden délben megy a szakács
és az élelmezésvezető kiadagolni az ebédet, az iskola konyháján is el kell végezni
valakinek a feladatot. Meg kell oldani, hogy egy stabil fő legyen ott is, jó lenne, ha az
egy plusz fő bérét is le tudnánk hívni normatívában.
Juhász Jánosné polgármester: 5,4 főre kapjuk a normatívát.
A plusz pótlékot pedig az ezévi költségvetésből biztos, hogy tudjuk finanszírozni, de ez
2021. január 1-jétől fog érvénybe lépni. Jövőre pedig nem tudjuk előre, hogy meglesz-e
az a normatíva ehhez, amit az államtól kapunk a konyha működésére.
Faragó Gáborné alpolgármester: A COVID miatt, ha mégis visszatér az online oktatás,
az étkezést az tudnánk biztosítani?
Prezenszkiné Urbán Ágnes óvodavezető: A probléma ezzel, hogy jóval kevesebb
gyermek igényelte ezen időszak alatt is, mint akinek lehetett volna.
Juhász Jánosné polgármester: Tehát jelen pillanatban a költségvetésből tudjuk ezt a
plusz 63 ezer forint helyettesítési pótlékot finanszírozni, a jövő évben pedig még nem
lehet tudni milyen étkezési létszámot vesznek figyelembe, ami alapján a normatívát
leosszák, vagy a másik tényező a COVID vírus. Ez nekünk kötelezően ellátandó
feladat, melyet meg kell oldani. Vegyük alapul azt, hogy amennyiben nincs szakács
többmillió forinttal többet kell fizetnünk, mert most erre a 4-5 hónapra 1 millió forintot
fizettünk pluszban, azon felül, amit szoktunk fizetni egy normál teljes létszámmal
dolgozó időszakban.
Prezenszki Tibor képviselő: Felmerül az a kérdés, hogy a kollektív szerződésben le
kell szabályozni azt konkrétan? Vagy beleteszünk egy 20%-os mértékű pótlékot, vagy
esetleg egy 20-40%-os mértékű pótlékot a költségvetés függvényében. Ezt minden
évben, mivel adható pótlékról van szó az adott évi költségvetés függvényében
határoznánk meg. Ha elfogadható a 20%, akkor most tegyük bele azt, vagy tegyünk egy
-tól -ig határt.
Juhász Jánosné polgármester: Ez nagyon jó ötlet.

Faragó Gáborné alpolgármester: Nekem van egy olyan javaslatom, hogy legyen 2040%-ig, és így talán meg tudjuk őrizni a konyhát.
Prezenszkiné Urbán Ágnes óvodavezető: Akkor mindként szakács kaphatja, mint az
eredeti tervben volt?
Juhász Jánosné polgármester: Igen, de itt már lehet differenciálni.
Prezenszkiné Urbán Ágnes óvodavezető: A 20-40%-on belül én fogom megállapítani,
hogy kinek mennyi adunk?
Juhász Jánosné polgármester: Amikor a költségvetés készül, akkor kell majd
javaslatként behozni, hogy előzetes költségvetés számításokból úgy tűnik, ennyi
százalékot tudunk pluszban adni a főszakácsnak, a másik szakácsnak és a 6%-ot az
élelmezésvezetőnek.
A helyettesítési pótlék ugyanúgy vonatkozik rájuk is, tehát, ha valamelyikük lebetegszik,
akkor a másik helyettesítési díjat kap.
Prezenszkiné Urbán Ágnes óvodavezető: Ami még lényeges pont a szociális
juttatások köre, itt is főként a törvény által előírtak vannak nevesítve, a munka
egészségügyi alkalmassági vizsgálat költségtérítése, a közlekedési költségtérítés a
törvényi jogszabálynak megfelelően. Ami most átdolgozásra került a munkaruha és
védőruha kérdése. A következő költségvetési évet olyan szempontból érinti, hogy a
védőruha az kötelező, törvény által előírt kötelezettség ennek biztosítása. A
munkavédelmi felelős elkészítette szabályok szerint a munkavédelmi szabályzatot és
tulajdonképpen az alapján meghatározásra kerültek a jogszabályoknak megfelelően a
védőruhák, amiket sürgősen be kell szerezni. Eddig a régi szabályozás szerint
biztosítottunk meghatározott összeget felősruházatra és meghatározott összeget
lábbelire. Pozitív irányba nem mozdul el költségek tekintetében, a védőruhára kell egy
keretösszeget betervezni. A munkaruhák, amik meg lettek határozva munkakörönként
kihordási időre, nem került konkrét összegben és darabszámban, csak munkakörben és
kihordási időben rögzítettük. Azaz költségvetés függvényeként kerül megállapításra a
ráfordítható összeg. Eddig 8.280.- forint volt az az összeg, ami a cipőre és ugyanennyi
volt a felsőruházatra biztosítva, ami most differenciálódni fog, mert a szakácsnak és az
élelmezésvezetőnek védőcipőt köteles vagyok biztosítani, így a munkaruhából részükre
teljesen más ruhadarabok kerülnek beszerzésre.
Juhász Jánosné polgármester: Hogy kerül ez akkor a kollektív szerződésbe?
Prezenszkiné Urbán Ágnes óvodavezető: A védőruhára nincs keretösszeg, azt meg
kell vásárolnunk. Árajánlatot fogok kérni több munkaruházati üzletbe, hogy a
költségvetés tervezésekor tudjunk egy keretösszeget.

Juhász Jánosné polgármester: Tehát akkor nem úgy fog belekerülni, ahogy most van
tételesen a cipőre és felsőruházatra és ennek összege költségvetési évenként fog
változni?
Prezenszkiné Urbán Ágnes óvodavezető: Igen, így van, most megvásároljuk a
védőruhákat és a következőekben azért kell egy keretösszeget meghatározni, ha
esetleg elhasználódik és pótolni kell.
Prezenszki Tibor képviselő: Védőruhának nincs kihordási ideje.
Prezenszkiné Urbán Ágnes óvodavezető: Kimaradt a a munkaruhaszabályzat végéről,
hogy amennyiben a munkaruha többe kerül, mint a munkaruhára megállapított összeg
az adott évben, akkor a különbözetet az alkalmazott fizeti.
Dr. Horváth Csilla aljegyző: A keretösszesen felüli részt.
Prezenszkiné Urbán Ágnes óvodavezető: A SZÉP kártya juttatás jelenleg 8.000.-Ft.
Juhász Jánosné polgármester: Most nem szerepel a szerződésben összeg, nem
kellene beleírni? Tehát pl.: azt mondjuk, hogy minimum 5.000.-Ft-ot minden évben adni
kell és utána, ha a költségvetés engedi ezt, akkor lehet emelni. Mert így el is veheti a
testület, ha nincs összeg.
Prezenszkiné Urbán Ágnes óvodavezető. Belekerült egy új pont, ami tulajdonképpen
hátrányosan érinti a munkavállalókat, mely szerint a táppénz idejére nem jár a SZÉP
kártya juttatás.
Juhász Jánosné polgármester: Ez azért jár, ha dolgozik, akkor arra a napra az
étkezését tudja biztosítani, aki szabadságon van is megkapja, ha a szabadsággal
együtt a törvényileg előírt munkaidőt ledolgozta abban a hónapban. Aki táppénzen van
és nem dolgozik, nem kellene megkülönböztetést tenni, itt nyomon kell követni a kiesett
időket is.
Prezenszkiné Urbán Ágnes óvodavezető: Annál van gond akinél hosszú táppénz volt.
Prezenszki Tibor képviselő: Én azt javaslom, hogy a 8.000.-Ft maradjon meg benne, 3
éve ezt fizetjük. Akkor is felmerült az, hogy tulajdonképpen a dolgozók megbecsülése
érdekében fizetjük. A Kollektív szerződést elfogadjuk, de bármikor módosítást
kérhetünk benne.
Juhász Jánosné polgármester: Pozitív irányba igen.
Én arra gondoltam, hogy legyen az összeg benne.

Dr. Horváth Csilla aljegyző: Illetve legyen egy minimum összeg, ami alá nem lehet
menni. A mindenkori költségvetés függvényében mondhatnánk azt is, hogy éppen nem
jár.
Szekeres Róbert képviselő: A Kollektív szerződésben nem lehet rögzíteni, hogyha 30
napnál hosszabb a táppénz, akkor nem jár?
Prezenszki Tibor képviselő: Hogyan gondolkodik erről a Munkatörvénykönyv?
Dr. Horváth Csilla aljegyző: Egyébként ez plusz juttatás, tehát nem kötelező adni, ez
ad egy szabad mérlegelést és döntési jogkört, nem vagyunk a törvényhez kötve.
Juhász Jánosné polgármester: Nevesítsünk már meg egy összeget, akkor a 8.000.- Ft
maradjon benne?
Szekeres Róbert képviselő: A 8.000.- Ft-ot bele kell írni.
Faragó Gáborné alpolgármester: Ha a költségvetésünk úgy alakul, akkor viszont nem
tudunk adni, bármennyire szeretnénk is. Amennyiben rögzítésre kerül, kötelesek
vagyunk adni. Nem az összeg ellen vagyok.
Szekeres Róbert képviselő: Az óvoda pedig kötelezően ellátandó feladat, ha nem lesz
dolgozó, akkor mit teszünk?
Dr. Horváth Csilla aljegyző: Egy minimumot kell megállapítani.
Juhász Jánosné polgármester: Eddig minden évben a 8.000.-Ft-ot meg tudtuk adni,
akkor kerüljön bele az minimum összegként.
Dr. Horváth Csilla aljegyző: Betegszabadság, táppénz maradjon így?
Juhász Jánosné polgármester: A törvény azt mondja, hogy a munkában töltött időre jár
vagy, ha szabadáson van az érintett.
Prezenszkiné Urbán Ágnes óvodavezető: Akkor úgy kerüljön bele, hogy a
betegszabadás idejére járna a táppénzre viszont nem?
Bernáth Tünde képviselő: A betegszabadság idejére is járjon.
Prezenszkiné Urbán Ágnes óvodavezető: Egy teljesen új dolog került még a Kollektív
szerződésbe, mely szerint az intézmény dolgozói önkéntes alapon igénybe vehetik a
munkahelyi étkezést. Értelemszerűen, ha igényli térítési díj fizetés ellenében, akár ott
fogyasztással, akár hazaviheti. Lenne egy kérés a dolgozók részéről, a munkáltató
dolgozói igény esetén részére biztosíthassa a féladag lehetőségét. Így az
önkormányzati rendeletben meghatározott térítési díj 50%-át fizetnék. Ami viszont
kitétel, hogy a féladag elfogyasztása helyben történne.

Dr. Horváth Csilla aljegyző: Egy kötőjellel kerüljön bele a szerződésbe, hogy térítés
ellenében, mert most ez nem szerepel még benne.
Prezenszkiné Urbán Ágnes óvodavezető: Igen ezt pótolni fogjuk és akkor belekerül,
hogy a mindenkori érvényes önkormányzati rendeletben megállapított térítési díj szerint.
Plusz még belekerülne az illetményelőleg, személyenként éves szinten egyszer adható
maximum 60 ezer Ft összeg erejéig az önkormányzati költségvetés függvényében, az
összeg visszafizetése legfeljebb hat havi részletben engedélyezhető.
Illetve a tanulmányi szerződés kérdésével is foglalkozni kell, hiszen óvodapedagógus
hiány van. Korábbi tanulmányi szerződést a munkáltató utasítására, elvégzendő
tanulmányok esetén mindenkor kötni kell. Egyéb esetben tanulmányi szerződés
köthető. A költségvetési függvényébe támogathatnánk. Mindent elkövetünk, hogy
megtartsuk a dolgozókat, tehát munkaerő megtartás miatt úgymond támogatjuk a
dolgozóinkat és valamilyen szinten kötöttséget is jelentene.
Juhász Jánosné polgármester: Támogathatnánk őket szabadidővel, tanulmányok
esetén szabadidőt biztosítunk. A szabadságán kívül 10 plusz napot kaphat.
Prezenszkiné Urbán Ágnes óvodavezető: Tanulmányi munkaidő kedvezmény jár, a
mértékét a munkáltató az oktatási intézmény által kibocsátott igazolásával a jogszabály
által biztosítja.
Juhász Jánosné polgármester: Szerintem ez bele kerülhet így, ha a többiek is
egyetértenek.
Dr. Horváth Csilla aljegyző: A Munkatörvénykönyve szerint tanulmányi szerződést a
munkáltató vállalja, hogy a tanulmányok alatt támogatást nyújt a munkavállaló pedig
arra vállal kötelezettséget, hogy a megállapodás szerinti tanulmányokat folytatja és a
végzettség megszerzése után a támogatás mértékével arányos időn, de legfeljebb 5
éven keresztül munkaviszonyát felmondással nem szünteti meg.
Juhász Jánosné polgármester: A biztosított szabadnapokra a távollétre járó díjazást
megkapja és az az alapja a támogatás összegének.
Dr. Horváth Csilla aljegyző: Tehát akkor nem pénzbeni, hanem szabadidővel történik a
támogatás.
Prezenszkiné Urbán Ágnes óvodavezető: Igen, és esetleg költségvetés függvényében
egyéni elbírálás is működhet, ezt rugalmasan tudjuk kezelni akár.
A szabadidő biztosításánál még akkor annyit írhatunk, hogy a konzultációk
időtartamára, valamint a vizsgák előtt, vizsgatárgyanként a vizsga napját is beszámítva
4 munkanap pihenőidő jár felkészülésre. A diplomamunka elkészítésére 10 munkanapot

biztosítanánk. Leszabályozva arra, hogy az oktatási intézmény által kibocsátott
igazolás alapján.
Dr. Horváth Csilla aljegyző: Az SZMSZ tekintetében a vezető asszony szeretné, ha
minél hamarabb hatályba lépne, tehát javasolnám, hogy a Kollektív szerződés és az
SZMSZ együttesen, egy időpontban lépjen hatályba, melynek időpontja lehetne 2020.
november 15. Vagy esetleg legyen az SZMSZ-szel november 1.? Kollektív szerződésen
belül lehet úgy, hogy a pótlékok tekintetében a pótlékokra vonatkozó rendelkezés
december 1-jétől hatályos, az egyéb rendelkezések pedig november 15-től. Az SZMSZ
szintén november 15-től.
Juhász Jánosné polgármester: A Kollektív szerződés lehet hatályos december 1-jétől.
Dr. Horváth Csilla aljegyző: Belekerül a jubileumi jutalom a mindenkor hatályos
törvények rendelkezései szerint.
Helyettesítés esetén külön táblázatban rendelkezni az óradíj számításáról az
illetményrész szerint. Az adható pótlékot bevezetni szintén táblázatosan és akkor -tól -ig
határral a szakács és élelmezésvezető vonatkozásában. Szakács esetén 20-40%
költségvetés függvényében, 6% élelmezésvezető vonatkozásában. Kiterjeszteni, hogy a
helyettesítési pótlék vonatkozzon a technikai dolgozókra is a pedagógusok mellett. A
munkaruha esetében, amennyiben az adott munkaruha összege dolgozói igény szerint
meghaladja a megállapított keretösszeget, kerüljön bele az is, hogy a dolgozó vállalja a
különbözetet megfizetésben. A SZÉP kártya minimum 8.000.-Ft összeg kerüljön
bele,mint adható juttatás, az egyéb eltérés pozitív irányba költségvetési terhére.
Betegszabadságot kivenni, és már a 15 napot meghaladó táppénz esetében az adott
időszakra juttatás nem jár. Étkezési kedvezmény esetében mindkettő bekezdésbe az
egész és a fél adagnál, az elvihetőnél és a helyben fogyasztottnál oda kell írni, hogy
térítés ellenében az adott évre megállapított térítés ellenében. Az illetményelőleg
évente egyszer max. 6 havi részletben visszafizetve
60.000.-Ft maximalizált
összegben bevezetni. Tanulmányi szerződés természetbeni támogatásként szabadidő
kedvezmény jár, a konzultációs időszakra igazolás szerint vizsgatárgyanként 4 nap,
diplomamunka készítés esetén 10 nap időtartamban kerül meghatározásra.
A Kollektív szerződés 2020. december 1. napján hatályba lép.
Juhász Jánosné polgármester: Aki elfogadja a Kollektív szerződést az ismeretetett
módosításokkal, kérem szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozza:
Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
61/2020. (X.28.) önkormányzati Határozata
Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagyfügedi Csicsergők Óvoda Kollektív
szerződését megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:

Nagyfüged Községi Önkormányzat az alábbi módosításokkal jóváhagyja a Kollektív szerződés
megkötését a Nagyfügedi Csicsergők Óvoda tekintetében:
- kerüljön bele a jubileumi jutalom a mindenkor hatályos törvények rendelkezései szerint
- helyettesítés esetén külön táblázatban rendelkezni az óradíj számításáról az illetményrész szerint a
díjakat
- az adható pótlékot bevezetni szintén táblázatosan és akkor -tól -ig határral a szakács és
élelmezésvezető
vonatkozásában, szakács esetén 20-40% költségvetés függvényében, 6% élelmezésvezető esetében -- kiterjeszteni, hogy a helyettesítési pótlék vonatkozzon a technikai dolgozókra is a pedagógusok mellett
- a munkaruha esetében, amennyiben az adott munkaruha összege dolgozói igény szerint meghaladja a
megállapított keretösszeget, a dolgozó vállalja a különbözet megfizetését
- a SZÉP kártya juttatás minimum 8.000.-Ft összeg kerüljön bele,mint adható juttatás, az egyéb eltérés
pozitív irányba költségvetési terhére mérlegelhető
- betegszabadság idejére jár, a már 15 napot meghaladó, táppénz esetében az adott időszakra juttatás
nem jár
- étkezési kedvezmény esetében mindkettő bekezdésbe az egész és a fél adagnál, az elvihetőnél és a
helyben fogyasztottnál, térítés ellenében az adott évre megállapított térítés ellenében lehet igénybe
venni
- az illetményelőleget évente egyszer, max. 6 havi részletben visszafizetve 60.000.-Ft maximalizált
összegben bevezetni
- tanulmányi szerződés természetbeni támogatásként szabadidő kedvezmény jár, a konzultációs
időszakra
igazolás szerint vizsgatárgyanként 4 nap vizsganappal együtt, diplomamunka készítés esetén 10 nap
időtartamban
A Kollektív szerződés 2020. december 1. napján hatályba lép.

Határidő: értelem szerint
Felelős: óvodavezető

Juhász Jánosné polgármester: Ugyanezen a napirendi ponton belül a Nagyfügedi
Csicsergők Óvoda SZMSZ-ének tárgyalása következik.
Nekem egy észrevételem van, az óvoda működéséért az óvodavezető felel, én nem
találtam itt a konyhánál nevesítve. Vagy az külön pontban van?
Prezenszkiné Urbán Ágnes óvodavezető: Köszönöm az észrevételt, akkor ezt pótolni
fogjuk. A szervezeti egység szakmai tevékenységének irányítását az élelmezésvezető
látja el. A konyhai dolgozók munkáltatói jogait az intézményvezető gyakorolja.
Juhász Jánosné polgármester: A 3.2.1. pontba kellene beírni, hogy a konyha
vezetéséért az óvodavezető felel. Az élelmezésvezető a szakmai irányító, az
óvodavezető kötelezettséget vállalni jogosult a konyhai beszerzések tekintetében.
Prezenszkiné Urbán Ágnes óvodavezető: Az óvoda vezetése három embert akar
óvodavezető, óvodavezető-helyettes és a konyha részéről az élelmezésvezető, mint
szakmai irányító. Értelemszerűen mindenért az óvodavezető a felelős egy személyben.

Az SZMSZ-t igyekeztem a törvényi rendelkezések szerint elkészíteni.
A kiküldött anyagban bennemaradt, az óvodai felvétel és eljárás rendjével
kapcsolatosan, hogy az óvodajárási kötelezettség alól a jegyző menti fel a gyermeket,
de ez 2020. január 1-jétől a járási kormányhivatal hatáskörébe tartozik.
Illetve egy melléklete van az SZMSZ-nek az adatkezelési szabályzat, valamint
függelékkként kerülnek elhelyezésre a munkaköri leírások, melynek az az oka, hogy a
munkaköri leírások módosíthatóvá válnak az adott helyzethez és munkafolyamathoz
igazítva. Tehát ekkor nem kell majd SZMSZ-t módosítani.
Dr. Horváth Csilla aljegyző: Összefoglalom a módosításokat. Az SZMSZ tekintetében
a konyha részletezése 3.2. résznél a konyha vezetése tekintetében egy személyben
felelős az óvodavezető, aki a konyhai beszerzések tekintetében kötelezettségvállalásra
jogosult. Legyen javítva, hogy nem a jegyző menti fel az óvodai kötelezettség alól a 3.
életévét betöltött gyermeket, hanem ez a hatáskör 2020. január 1-jétől a járási
hivatalhoz tartozik. Bekerül mellékletként az SZMSZ-hez az adatvédelmi szabályzat és
függelékként a dolgozókra vonatkozó mindenkor érvényes munkaköri leírás.
Hatálya az SZMSZ-nek 2020. november 15.
Így elfogadja-e a testület a módosításokkal az SZMSZ-t?
Juhász Jánosné polgármester: Aki elfogadja a Nagyfügedi Csicsergők Óvoda SZMSZét az ismeretetett módosításokkal, kérem szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozza:
Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
62/2020. (X.28.) önkormányzati Határozata
Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagyfügedi Csicsergők Óvoda Szervezeti és
Működési Szabályzatát megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
Nagyfüged Községi Önkormányzat az alábbi módosításokkal jóváhagyja a Szervezeti és Működési
Szabályzatot a Nagyfügedi Csicsergők Óvoda tekintetében:
- a konyha vezetése tekintetében egy személyben felelős az óvodavezető, aki a konyhai beszerzések
tekintetében kötelezettségvállalásra jogosult
- legyen javítva, hogy nem a jegyző menti fel az óvodai kötelezettség alól a 3. életévét betöltött
gyermeket,
hanem ez a hatáskör 2020. január 1-jétől a járási hivatalhoz tartozik
- bekerül mellékletként az SZMSZ-hez az adatkezelési szabályzat
- függelékként a dolgozókra vonatkozó mindenkor érvényes munkaköri leírás
Az elvégzett módosításokkal az SZMSZ 2020. november 15-én hatályos.
Határidő: értelem szerint
Felelős: óvodavezető

Prezenszkiné Urbán Ágnes óvodavezető: Szeretnék még kitérni a státuszbővítésre,
tavaly két plusz pedagógiai asszisztens alkalmazását kértem a Képviselő-testülettől.
Most egy plusz főt szeretnék kérni, mivel szeptembertől annyit javult a helyzetünk, hogy
jött egy óvodapedagógus gyakornok. Van jelenleg három szakképzett óvónő, tehát
mind a három csoportban van egy-egy, és jött két nyugdíjas óvónéni, akiket megbízási
szerződéssel határozott időre tudunk alkalmazni. Azért nem szeretnék kettőt kérni, mert
örülök a két nyugdíjas óvónéninek és így határozott időre kérnék egy plusz asszisztens
alkalmazására lehetőséget.
Juhász Jánosné polgármester: Mikortól?
Prezenszkiné Urbán Ágnes óvodavezető: 2021. január 1-jétől.
A határozott idejű szerződését 2021. május 31-ig kötnénk és ha értelemszerűen van
óvónő, akkor őt vennénk fel, de mint lehetőség legyen ez is meg.
Valamint kérnénk még egy főt az iskolai konyhára, mert előzetes egyeztetések alapján
a költségvetés terhére lenne lehívva normatíva alapján. Jelenleg 5,1 főre kapjuk a
normatívát és 4 fő alkalmazottal rendelkezünk, ezért az új fő lenne az 5.
Faragó Gáborné
foglalkoztatás?

alpolgármester:

Oda

szükséges

8

órás

teljes

munkaidős

Juhász Jánosné polgármester: A költségvetés tervezése még folyamatban van, de a
tartalékból úgy néz ki, hogy fel tudjuk újítani a melegítő konyhát és tudunk venni egy
mosogatógépet, és akkor 1 fő 6 órában is talán elegendő lenne oda.
Prezenszkiné Urbán Ágnes óvodavezető: Az iskola konyhájával szintén foglalkozni,
kell sok javítási munkát kellene elvégezni.
Juhász Jánosné polgármester: Akkor 1 főt javaslom fogadjunk el az iskola konyhájára,
januártól pedig meglátjuk hogyan alakulnak a dolgok költségvetés szempontjából.
Prezenszkiné Urbán Ágnes óvodavezető:A pályáztatáshoz már legalább december
elején jó lenne tudni, ahhoz hogy kezdeni tudjon 2021. január 1-jén.
Faragó Gáborné alpolgármester: Mindenféleképp meg kell pályáztatni és a
legmegfelelőbb embert kell felvenni.
Juhász Jánosné polgármester: Tehát akkor a pedagógiai asszisztens létszámot 1 főre
csökkentenénk, az iskolai tálalókonyhára pedig szertnénk 1 plusz főt igényelni, aki
egyetért kérem szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül

az alábbi határozatot hozza:
Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
63/2020. (X.28.) önkormányzati Határozata
Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1 fő pedagógiai asszisztensre és 1 fő konyhai
kisegítőre vonatkozó létszámbővítést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
Nagyfüged Községi Önkormányzat egyetért az 1 fő határozott időszakra szóló pedagógiai asszisztensi
és 1 fő határozatlan időszakra szóló konyhai kisegítő létszám bővítésével 2021. január 1-jétől a
Nagyfügedi Csicsergők Óvoda vonatkozásában.
A Képviselő-testület a döntés alapján felhívja az óvodavezetőt a pályázatok kiírására a jogszabályoknak
megfelelően.

Határidő: értelem szerint
Felelős: óvodavezető

Prezenszkiné Urbán Ágnes óvodavezető: Nagyon szépen köszönöm a Képviselőtestületnek, a Polgármester asszonynak és a Jegyző asszonynak az óvoda iránt
tanúsított segítő támogatását.
Juhász Jánosné polgármester: Még annyi hozzáfűznivalóm lenne az óvodával
kapcsolatban, hogy ma két NÉBIH ellenőrzésünk volt. Az egyik az egy beütemezett
ellenőrzés volt az óvoda konyháján, a másik pedig amiatt, hogy egy ismeretlen személy
megint feljelentett bennünket. Alaptalannak bizonyultak a vádjai, tehát mindent rendben
találtak. Az intézényvezető asszony, a konyhai dolgozók és mi is, mint vezetők
próbálunk úgy dolgozni és megtenni mindent, hogy rendben legyenek a dolgok. A
NÉBIH a tavalyi soros ellenőrzésen 2-esre értékelte a konyhának a működését, ugye
akkor voltak a felújítási munkálatok és a beszerzések folyamatban. A mostani
ellenőrzésen 4-esre értékelték a jelenlegi helyzetét és a működését a konyhának, tehát
81%-ot kaptunk. Tehát rendben mennek a dolgok, megfelelően képzett szakemberek
dolgoznak az intézményeinkben.
3. A
közművelődési
megtárgyalása

feladatok

ellátásáról

szóló

rendelet-tervezet

Juhász Jánosné polgármester: A rendelet-tervezet megküldésre került a képviselők
részére. A Heves Megyei Kormányhivatal, mint felügyeleti szerv írásban jelezte, hogy
évvégéig vizsgáljuk felül és alkossunk új rendeletet a 2017. évben elfogadott A helyi
közművelődési feladatok ellátásáról szóló önkormányzati rendelet helyett, mivel annak
a megalkotására felhatalmazó törvény a kulturális intézményekről, múzeális
intézményekről, könyvtári ellátásról és közművelődésről a jogszabály változott.

Dr. Horváth Csilla aljegyző: Az alapszolgáltatások meghatározásának a köre változott,
2017-es az előző rendeletünk, az új törvényi szabályozás értelmében ezek az
alapszolgáltatás meghatározása 11-ről 5-re lecsökkent. A többi elnevezés szinte nem
változott. Az 5.§-nál van az együttműködés, e tekintetében az előző rendeletünkben
még nem kellett erről rendelkezni. Most kellett viszont erről rendelkezni, társadalmi, civil
szervezetekkel és kulturális tevékenységek tekintetében alapítványokkal, mindenkor az
oktatási és nevelesi intézményekkel, melyek a településünkön találhatóak, az
egyházzal, a helyi értéktár bizottsággal, illetőleg egyéb megyei szervezetekkel,
intézményekkel, esetlegesen más önkormányzatokkal. Ezen a két ponton történt
módosítás. A finanszírozás, illetőleg a feladatellátás szervezeti formája nem változott.
Kérem a testületet, hogy ezt a rendeletet fogadja el, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a
2017. évi 11. számú rendelet.
Juhász Jánosné polgármester: Van-e kérdés ezzel kapcsolatban?
Amennyiben nincs és a rendeletet elfogadják, kérem szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozza:
Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2020. (X.29.) önkormányzati Rendelete
A jegyzőkönyv a rendelet mellékletét képezi.

Juhász Jánosné polgármester: Tájékoztatom a Képviselő-testületet, már az
előzőekben rendeletben megjelent, hogy az IKSZT munkatárs munkaviszonya 2020.
november 1-jétől Munkatörvénykönyv hatálya alá fog kerülni. Az egyeztetés ezügyben
megtörtént az IKSZT munkatárssal, járnak azok a juttatások, amik eddig megilleték, a
bére ugyanannyi kell, hogy maradjon amennyi most volt. Addig, amíg új rendelkezések
nem lesznek, az állam által az eddigiekben biztosított pótlékot az önkormányzatnak kell
2020. november 1-jétől finanszírozni.
4. A temető használatáról és a temető fenntartásáról szóló rendelet-tervezet
megtárgyalása
Juhász Jánosné polgármester: A temető használatának és fenntartásának szabályai
tekintetében új rendelet-tervezet került megalkotásra, azon okból, hogy az éppen
hatályos szabályozás 2015. évi, melyet a temető díjak vonatkozásában szükséges
felülvizsgálni. A temetőkről és a temetkezésről szóló törvény értelmében. Fontos ez
azért is, hiszen minden évben kapunk felülvizsgálatot a Magyar Államkincstártól a
temető működtetésével kapcsolatban. A temető használata és fenntartása

vonatkozásában a helyi önkormányzat joga és kötelessége a helyi szabályozás
megalkotása, a díjak kiszabása, ezért a melléklet rendelet-tervezet értelmében kérem a
Képviselő-testület arra, hogy azt napirendi pont szerint tárgyalja meg.
Az első rész kicsit átfogalmazásra került.
Dr. Horváth Csilla aljegyző: Az 1. sz. mellékletben a temetői díjaknál kellene átbeszélni
a tételeket.
Juhász Jánosné polgármester: Aktuálisssá vált a temetői díjak módosítása, hiszen
olyan munkát és ráfordítást végzünk a temetőnél, hogy azok az önkormányzat
költségvetésében is eléggé megemelkedtek.
Az első a temetési helyek megváltásának és újra váltásának díjai, itt az urnafülkénél,
amennyiben a Képviselő-testület elfogadja, betettünk egy végleges megváltási díjat.
Az urnafülke első megváltási díja 30.000.-Ft+Áfa volt, a második megváltási díj 20.000.Ft+Áfa és a harmadik megváltás 10.000.-Ft+Áfa, ami ugye megváltási alkalmanként 10
évre szól. Az első megváltás után ha az újabb 30.000.-Ft+Áfa-t befizeti valaki, az már a
végleges megváltás lenne.
Dr. Horváth Csilla aljegyző: Egyébként a melléklet szerint annyit változott, hogy a
mostani még érvényesben az urnafülkénél 10 éves megváltás volt, ezt most
módosítottuk, hogy véglegesen is meg lehetne váltani. Utána jönnek a 25 évre
megválthatók, azután a 10 évre megválthatók.
Mit javasol a testület a végleges megváltás összegének, mennyi legyen az urnafülke
végleges megváltási díja?
Juhász Jánosné polgármester: Javaslatokat kérünk.
Bernáth Tünde képviselő: Szerintem elfogadható az, hogyha ismételten kifizetik a
30.000.-Ft+Áfa-t egyösszegben, az már végleges legyen. Eddig sem volt a harmadik
befizetésen túl már összeg meghatározva.
Dr. Horváth Csilla aljegyző: Akkor itt a 3x10 évre összesen 60.000.-Ft+Áfa. A
véglegesnél nem lehetne esetleg az első két megváltás díját összeadni?
Az első tíz év megváltási díja mennyi legyen?
Szekeres Róbert képviselő: Ezt a temetőt fenn kell tartani és ha a befolyt összegből
tartjuk rendbe, akkor szükségünk van minden forintra. Füvet kell nyírni, fát kell kivenni
és ha urnafal van is rendbe kell tartani az egész temetőt. Tehát az urnafal nem ment fel
a költségek alól.
Juhász Jánosné polgármester: Addig amíg az urnafal körényékén alig van munka, a
sírok között 8.000.-Ft+Áfa összegért 25 évig nyírjuk a füvet.
Szekeres Róbert képviselő: Azért is mondom, hogy én nem csökkentenék rajta.

Juhász Jánosné polgármester: A végleges megváltási díjnak az urnafülkénél legyen
60.000.-Ft+Áfa az az összdíj, amit részletekben fizetne ki valaki.
Dr. Horváth Csilla aljegyző: És akkor én azt javaslom, hogy emeljünk minden 10
évenént 10.000.-Ft-ot. Tehát legyen 40.000.-Ft+Áfa, 30.000.-Ft+Áfa és 20.000.-Ft +Áfa
összeg.
Juhász Jánosné polgármester: De akkor ne károsodjon az sem, aki valami miatt nem
tudja egyösszegben kifizetni a végleges megváltás díját.
Faragó Gáborné alpolgármester: Én úgy gondolom, hogy sok esetben urnás temetést
azért kértek az emberek, mert olcsóbb ez a temettetési forma. Vagy pedig előfordul,
hogy olyan magasan van fent a talajvíz, hogy bármennyire is szeretné sírhelyre
eltemetni a hozzátartozóját, nem tudja megtenni és ezért kerül urnafülkébe. Én
elfogadom ezeket a díjakat, de kifizetni nem egyszerű az biztos.
Szekeres Róbert képviselő: A temető fenntartása költséges. Nem tudom hány éves
árak voltak…?
Dr. Horváth Csilla aljegyző: Ez a rendelet 2015. évi, tehát ezek ötéves árak.
Szerekes Róbert képviselő: Változtak az árak, magasabbak lettek a munkadíjak és ezt
követni kell.
Juhász Jánosné polgármester: Az első tízéves megváltás most telt le.
Faragó Gáborné alpolgármester: Sok embernek még ez is gondot jelent, hogy a
mostani árakat kifizesse.
Juhász Jánosné polgármester: Rendben, de annak a költségnek vissza kell jönni,
amennyiért megépítettük az urnafalat.
Prezenszki Tibor képviselő: Én elfogadom az emelést. De meg fogjuk kapni azt,
hogyha a temetőben úgy tudunk rendet tartani akár kényszerűségből, akár nem
kényszerűségből, akkor meg fogjuk kapni, hogy miért.
Volt olyan, amikor nem volt, aki a füvet lenyírja.
Szekeres Róbert képviselő: Az alegyző asszony javaslata szerint a 10.000.-Ft+Áfa
emelést el tudom képzelni.
Dr. Horváth Csilla aljegyző: Az urnafülke végleges megváltás díja lenne 60.000.Ft+Áfa, az első 10 évre 40.000.-Ft+Áfa, a második 10 évre 30.000.-Ft+Áfa, a harmadik
10 évre 20.000.-Ft+Áfa.
Faragó Gáborné alpolgármester: Én is ezt támogatom.

A Képviselő-testület egyetértett az összegekkel.
Dr. Horváth Csilla aljegyző: Akkor most áttérnénk az egyes sírhely összegére, ami
4000.-Ft+Áfa volt, a kettes sírhely pedig 8.000.-Ft+Áfa.
Juhász Jánosné polgármester: 25 évre.
Faragó Gáborné alpolgármester: Az viszont nevetséges összeg a
temetőkre nézve.

környékbeli

Szekeres Róbert képviselő: Ezek is 5 évvel ezelőtti díjak?
Juhász Jánosné polgármester: Nem, a rendelet 5 éves, a díjak pedig 17 évvel
ezelőttiek.
Faragó Gáborné alpolgármester: Azt is nézzük, hogy ezt 25 évre adjuk.
Bernáth Tünde képviselő: Itt ezeknél sokkal nagyobb a karbantartási díjuk is.
Dr. Horváth Csilla aljegyző: Tegyen valaki javaslatot.
Prezenszki Tibor képviselő: Mondhatánk azt is, hogy százalékos értékben emeljünk.
Dr. Horváth Csilla aljegyző: Szerintem karbantartás arányában emeljünk annyit, hogy
a helyén legyen az összeg.
Faragó Gáborné alpolgármester: Az egyes sírhely árát minimum 10.000.-Ft+Áfa
összegre kellene emelni 25 évre.
Dr. Horváth Csilla aljegyző: Lehetne az egyes 15.000.-Ft+Áfa, a kettes pedig 20.000.Ft+Áfa.
Szekeres Róbert képviselő: Így legalább befolyna egy olyan összeg, hogy egy
vállalkozót meg lehetne bízni a karbantartásra.
Meg lehet nézni, hogy milliós nagyságrendűek a síremékek, és ehhez képest a terület
elenyésző értéket képvisel, ehhez képest a sírhely díja nem egy nagy költség.
Emelni kell, a temetőt fenn kell tartani, gondozni kell, ezek a díjak nagyon alacsonyak,
ebből nem lehet csinálni semmit.
Faragó Gáborné alpolgármester: Én azt javasolom, hogy az egyszemélyes legyen
15.000.-Ft+Áfa, a kétszemélyes pedig 25.000.-Ft+Áfa.
Szekeres Róbert képviselő: Az egyszemélyes legyen 20.000.-Ft+Áfa, a kétszemélyes
pedig 30.000.-Ft+Áfa.

Prezenszki Tibor képviselő: Én azt javasolom, hogy az egyszemélyes legyen 15.000.Ft+Áfa, a kétszemélyes pedig 25.000.-Ft+Áfa.
Bernáth Tünde képviselő: Az egyszemélyes legyen 15.000.-Ft+Áfa, a kétszemélyes
pedig 25.000.-Ft+Áfa.
Juhász Jánosné polgármester: Aki támogatja az egyszermélyes sírhely díjaként a
15.000.-Ft+Áfa, a kétszemélyes pedig 25.000.-Ft+Áfa összeget, kérem szavazzon.
A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.
Juhász Jánosné polgármester: Sírbolt esetében kétszemélyes, négyszemélyes,
hatszemélyes?
Ezeknél a díjak így voltak sorban, hogy 10.000.-Ft+Áfa, 20.000.-Ft+Áfa és 40.000.Ft+Áfa.
Faragó Gáborné alpolgármester: A sírhely díjak emelésének arányában emeljük meg
ezt is.
Juhász Jánosné polgármester: A kétkoporsós legyen 25.000.-Ft+Áfa, a négykoporsós
50.000.-Ft+Áfa és a hatkoporsós 70.000.-Ft+Áfa.
A ravatalozó használati díj 5.000.-Ft+Áfa, szerintem ez maradhat.
A sírhely felújítási díj 1.000.-Ft volt, ha valaki jön sírhelyet felújítani használja a vizet,
aminek a díja nagyon megemelkedett az utóbbi időben.
Faragó Gáborné alpolgármester: Szerintem fel kell emelni 5.000.-Ft+Áfára minimum.
Prezenszki Tibor képviselő: Én sokallom, inkább lehetne 3.000.-Ft+Áfa.
Faragó Gáborné alpolgármester: Alkalmanként 5.000.-Ft+Áfa.
Dr. Horváth Csilla aljegyző: Akkor ne nap legyen, hanem alkalom?
Juhász Jánosné polgármester: Egy sír felújítására fizessen be 5.000.-Ft+Áfa-t és annyi
napot dolgozik, amennyit akar, három napnál úgysem tart tovább egy sírhely felújítása.
Prezenszki Tibor képviselő: Maradjon akkor az 5.000.-Ft/ alkalom és annyiszor jön,
amennyiszer szükséges.
Faragó Gáborné alpolgámester:Természtesen akinek a feladatkörébe tartozik a
temető, legyen szíves mindennap ellenőrizze, hogy van-e kint munkás, aki dolgozik.

Juhász Jánosné polgámester: Aki egyetért az ismertettetek szerint a temetői díjak
emelésével, és a módosításokkal együtt elfogadja a rendeletet, kérem szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozza:
Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2020. (X.29.) önkormányzati Rendelete
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

5. Döntés a helyi adók 2021. évi módosításáról
Juhász Jánosné polgármester: Évek óta nem történt emelés az adóbevételek kapcsán.
Dr. Horváth Csilla aljegyző: A jelenleg hatályos rendelet 2015. évi, de abban sem
történt emelés.
Juhász Jánosné polgármester: A jelenlegi kommunális adó 6.000.-Ft/év, az iparűzési
adó mértéke 1,4%, ideiglenes tevékenység után fizetett iparűzési adó 3.000.Ft/alkalom/nap, aki idiglenesen hosszabb időn keresztül végez munkát a településen.
Esetleg olyat, hogy telekadó bevezetünk-e?
Dr. Horváth Csilla aljegyző: Írtam ehhez egy rendelet-tervezetet, amelyet kiosztásos
anyagként kapnak meg a képviselők.
Elsőkörben annyi a változás, hogy a helyi iparűzési adót és a kommunális adót egy
jogszabályon belül lenne szabályozva. A magánszemélyek kommunális adója
tekintetében a jelenleg hatályos szabályok szerint a magánszemélyek tulajdonában
lévő lakóingatlanok után 6.000.-Ft, a nem magánszemély tulajdonában lévő lakásbérleti
joga után szintén 6.000.-Ft-ot. A mostani tervet szerint a magánszemélyek kommunális
adója esetében a magánszemélyek kommunális adója esetében az adó éves mértéke
8.000.-Ft adótárgyanként, illetve ugyanennyi lakásbérleti jogviszonyok esetén is.
A jelenleg hatályos helyi iparűzési adóról szóló rendelet szerint az adóalap 1,4%-a, ezt
emelné meg a mostani rendelet tevékenységenként az adóalap 1,6%-ra. Még így sem
éri el a törvényben szabályozott maximumot, ami 2%.
Az ideiglenes jelleggel végzett tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként a
most hatályos szerint 3.000.-Ft, ami változatlan maradna.
Gondolkodtunk a telekadó bevezetésén, ami nem lakóingatlan és ami után nem
lakóingatlan kommunális adó kerül megfizetésre, itt telekadó kerülne megfizetésre. A
telekadónál úgy rendelkezik a törvény, hogy az adó alapja a telek négyzetméterben
számított területe az irányadó és az kerül felszorzásra, melynek a maximuma 200.Ft/m2. Ettől természetesen lehet kevesebb.

Viszont egy előzetes hatásvizsgálatot folytattunk olyan szempontból, hogy a telek
adóként megfizetett összegből nem folyna be olyan bevétel, ami jelentős lenne.
Egyszerre a kommunális és a telekadó nem terhelheti ugyanazt az ingatlant.
Juhász Jánosné polgármester: A telekadót nem kellene az ingatlan után megfizetni.
Dr. Horváth Csilla aljegyző: Igen, kettőt nem lehet egy adótárgyra vontakozóan.
Szekeres Róbert képviselő: Az önkormányzati telkeket használók esetében lehetne
ilyet bevezetni, mivel eddig nem fizettek. Mert ugye haszonszerzés jogcímén
használják.
Faragó Gáborné alpolgármester: De ezért fizetnek haszonbérleti díjat.
Dr. Horváth Csilla aljegyző: Adótárgynak a törvény szerint a magánszemély
tulajdonában álló ingatlan minősül, amit nem használnak lakás céljára.
Szekeres Róbert képviselő: Mi történik azokkal a telkekkel ahol építési tilalom van?
Prezenszki Tibor képviselő: Nyilván olyan telek, ahová volt egy építési engedély és 4
éven belül kellett volna építeni, de nem építettek.
Juhász Jánosné polgármester: Igen, de azt csak használja.
Szekeres Róbert képviselő: Igen, és sok telek így lett eladva.
Juhász Jánosné polgármester: Ez igazából nem az, hogy jelentéktelen bevétel lenne,
hanem ha normális árat akarunk megszabni 5.-Ft/m2-nél is 8.800.-Ft lenne az éves
telekadó.
Dr. Horváth Csilla aljegyző: Ha kiszabásra kerülne akár egy 50.-Ft/m2 összegben, az
közfelháborodásra adna okot.
Prezenszki Tibor képviselő: A kommunális adó kapcsán azt szerettem volna
elmondani, hogy évek óta juttatunk a lakosságnak mindig 10.000.-Ft-ot, és mindig
kapunk hideget a kommunális adó 6.000.-Ft-os összegéhez. Én úgy gondolom, hogy a
kommunális adót 10.000.-Ft-ra fel kellene emelni.
Juhász Jánosné polgármester: Igen, ez elgondolkodtató.
Én az iparűzési adóhoz szeretném hozzáfűzni, hogy eddig azért jöttek ide a cégek, mert
1,4% volt az adó mértéke. Nem azt mondom, hogy ne emeljünk rajta, de 1,5%-nál nem
kellene magasabbra emelni. El fognak menni a vállalkozások.
Szekeres Róbert képviselő: Én vállalkozói szemmel nézem, aki eddig is az adó
elkerülésére építette fel a cégét, az már úgyis elment, mert Pesten vannak olyan

tömblakások ahová be vannak jelentkezve és nem fizetnek adót. Én a 2%-ot javaslom,
tehát a maximumra emelést.
Prezenszki Tibor képviselő: Én azon vagyok, hogy a kevesebb néha több.
Juhász Jánosné polgármester: Jó lenne ezt a pár vállalkozót megtartani.
Faragó Gáborné alpolgármester: Milyen tevékenységet folytatnak?
Juhász Jánosné polgármester: Pl.: logisztikai, kereskedők, karosszériás, cipész,
mezőgazdasági vállalkozók, őstermelők stb…. A mezőgazdasági vállalkozóknál viszont
kiszámíthatatlan, mert egyik évben feltölti az adóját, viszont a másik évben pedig
visszafizetési kötelezettség keletkezik.
Prezenszki Tibor képviselő: A napelempark?
Juhász Jánosné polgármester: A napelempark után fizetnek iparűzési adót.
A szennyvíz-beruházás kivitelező cége is fizet, mivel bejelentkezett ide a telephellyel.
Szekeres Róbert képviselő: Az 1,6% és a 2% között pénzben milyen különbség van? A
0,4% mennyi bevételt jelentene?
Dr. Horváth Csilla aljegyző: Ha 16.000.000.-Ft veszünk alapul a 0,4% 6.400.000.-Ft-ot
jelentene.
Faragó Gáborné alpolgármester: Nekem az a javaslatom, hogy maradjon az, amennyi
volt és megtartjuk azokat a vállalkozásokat, amik itt vannak. A félreértések elkerülése
végett nem érint, mert olyan szintű autópálya díjat használunk, hogy nem kell iparűzési
adót fizetnünk, más jellegű adóban teljesítjük.
Maradjon az 1,4%, ha ez a normatíva lehívásunkat nem befolyásolja.
Juhász Jánosné polgármester: Annyiban, hogy plusz normatívát kapunk emiatt, tehát
mivel kevesebb az adóbevételünk az állam kiegészíti bizonyos szinten. Ha több az
adóbevételünk annál kevesebbet ad hozzá.
Bernáth Tünde képviselő: Én is azt mondom maradjon az 1,4%.
Dr. Horváth Csilla aljegyző: A kommunális adó mértékénél megállapodtunk a 8.000.Ft-ban?
Szekeres Róbert képviselő: Én 10.000.-Ft-ot javaslok.
Faragó Gáborné alpolgármester: 10.000.-Ft legyen.
Bernáth Tünde képviselő: Én 8.000.-Ft-ot javaslok.

Juhász Jánosné polgármester: Én is 8.000.-Ft-ot.
Dr. Horváth Csilla aljegyző: Rendeletet egyhangúan kell elfogadni. Akkor a 10.000.-Ft
maradhat javaslatban?
A képviselők egyetértettek.
Dr. Horváth Csilla aljegyző: Az iparűzési adó 1,4%?
A képviselők egyetértettek.
Szekeres Róbert képviselő: Az állam kiegészíti.
Dr. Horváth Csilla aljegyző: Az igediglenes jelleggel végzett tevékenységnél a 3.000.Ft/nap maradhat?
A képviselők egyetértettek.
Dr. Horváth Csilla aljegyző:Telekadót vezetünk be?
Juhász Jánosné polgármester: Nem.
Dr. Horváth Csilla aljegyző: A rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.
Juhász Jánosné polgármester: Aki elfogadja az ismertetett módosítások szerint az
adóbevételek mértékét, és egyetért a rendeletben foglaltakkal, kérem szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozza:
Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2020. (X.29.) önkormányzati Rendelete
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
6. A téli tüzelőanyagról szóló rendelet módosítása
Juhász Jánosné polgármester: Be kellett hozni rendelet módosítást ezzel
kapcsolatban, mert alig jönnek igénylések, még a fele szénmennyiség sem fogyott el
szinte. Ez az egyik, ami problémát okoz, a másik pedig, hogy szerintem 10 mázsát
lehetne adni igénylőként.

Szerekes Róbert képviselő: Én ki zárni azokat, akik a helyi adókat nem fizették be,
tehát adótartozása van az önkormányzat felé. Vagy 5 évre visszamenőleg köztörvényes
bűncselekményt követtek el és elítélték őket.
Dr. Horváh Csilla aljegyző: Azokat nem lehet kizárni, Alaptörvény ellenes. Nem lehet
kizáni a szociális ellátásokból emiatt.
Szekeres Róbert képviselő: De adóelkerülés végett ki lehet zárni?
Dr. Horváth Csilla aljegyző: Az más kategória, de próbáltam a rendelet módosításában
az alábbiak szerint fogalmazni:
A módosításban megemeltük 10 mázsára a mennyiséget, ez a maximum, ami adható.
Három csoportra osztottuk fel nagyon nagy a szén mennyiség, első körben aki
rászoruló, beadta a kérelmet ez alapján meg is felel, részesüljenek azok is akik
beadták, de jövedelmi viszonyaikra tekintettel egyébként elutasításra kerülnének ez a
második kör, ha még mingid marad szén, akkor beadhatja mégtöbb ember, itt már nem
jövedelmet nézünk.
Elosztva a szenet azok között, akik harmadik körben beadták, de 10 mázsánál senki
nem kaphat többet.
A határidőt 2020. november 30-ig meghosszabbítottuk.
Juhász Jánosné polgámester: Az a probléma, hogy nincs igénylő.
Dr. Horváth Csilla aljegyző: A pályázati kiírás véges, amely lezárul a jövő év első
negyedévében, majd ezt követi egy elszámolás, s ha marad szén, akkor visszafizetési
kötelezettségünk lesz.
Juhász Jánosné polgármester: Arra kérem a képviselőket, hogy adnánk ki
nyomtatványokat és segítetnének eljuttatni azoknak, akik igényt tartanának rá.
Dr. Horváth Csilla aljegyző: Jövőre ha pályázik a testület a mennyiséget azt gondolják
át nagyon.
Faragó Gáborné alpolgármester: A kiszállítást meg tudjuk oldani?
Dr. Horváth Csilla aljegyző: Igen, mindenhová ki lesz szállítva.
Juhász Jánosné polgármester: Aki ezekkel a módosításokkal elfogadja a rendeletet,
kérem szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozza:
Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2020. (X.29.) önkormányzati Rendelete

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

7. Egyebek

7/1.
Juhász Jánosné polgármester: A Képviselő-testület véleményét kérném a
Közmeghallgatás időpontjával kapcsolatban. Kötelező megtartani, megfelelő távolságra
ülnének egymástól az emberek és egyesével jöhetnének be, akinek a település
működésével kérdése vagy javaslata van.
Szekeres Róbert képviselő: Szerintem a művelődési házban meg lehetne tartani, az
eddigi létszámok alapján, szerint a másfél méteres távolságot tartani ott és szájmaszk
használata kötelező lenne.
Előzetes bejelentés alapján jöhetnének.
Dr. Horváth Csilla aljegyző: Nem lehet előzetes bejelentés alapján.
Juhász Jánosné polgármester: Most a szennyvíz miatt sokan lennének valószínű.
Faragó Gáborné alpolgármester: Ebben a helyzeben is kötelező megtartani?
Dr. Horváth Csilla aljegyző: Igen, nem jött ki erre való rendelkezés.
Azt tudnám javasolni, hogy mivel testületi ülés keretén belül kell megtartani, november
25-én az esedékes testületi ülésen tartsuk meg.
Bernáth Tünde képviselő: Jó lesz a november 25-e.
Szerekes Róbert képviselő: Szerdai napon kevesen tudnak eljönni, mert ha szombat
este lenne, akkor többen tudnának eljönni, ne legyen hétköznap. Mert sokan dolgoznak.
Dr. Horváth Csilla aljegyző: Lehet november 18. (szerda), november 25. (szerda),
vagy november 28. (szombat).
Juhász Jánosné polgármester: Lehet szombaton, csak ne tömörüljünk.
Prezenszki Tibor képviselő: 20-30 embernél nem szoktak többen lenni, de most van
egy olyan helyzet, amely miatt jogos igényük lenne, hogy elmondják a véleményüket.
Dr. Horváth Csilla aljegyző: De nem tudjuk felmérni, hogy mennyien lesznek.
Először válasszunk egy időpontot.

Faragó Gáborné alpolgármester: November 25.
Bernáth Tünde képviselő: November 25.
Prezenszki Tibor képviselő: Végülis teljesen mindegy. Legyen november 25.
Szekeres Róbert képviselő: Én nem javaslom a hétköznapot, kizárjuk a lakosságot.
Juhász Jánosné polgármester: November 25.
18 óra és akkor, és a napirendi pontokat előtte megtárgyaljuk 16 órától.
Dr. Horváth Csilla aljegyző: Nem hozunk erről határozatot, csak meg kell egyeznünk,
mert ki kell küldeni a meghívót előtte 15 nappal. Mivel a meghívó időben kerül
meghirdetésre, aki részt akar venni, az el tudja rendezni a dolgait.
Szekeres Róbert képviselő: Nem is akarjuk, hogy a lakosság részt vegyen a
közmeghallgatáson, nekem ez a véleményem, mindig olyan időpontok vannak
megadva. Nincs megadva a lehetőség.
Juhász Jánosné polgármester: Az időpontját a testületi üléshez kell igazítani, a
falugyűlés időpontját lehet bármelyik napra tenni.
7/2.

Szekeres Róbert képviselő: A járdára visszatérve az állami beruházásoknak 5-10 év
között van a garantált garanciája.
Juhász Jánosné polgármester: Rendben van, de volt földrengés, amikor eső van
széthúzódik a rés, amikor meleg van kitágul.
Szekeres Róbert képviselő: 5 év múlva túrjuk ki a szemétbe és az aszfalt veszélyes
hulladéknak minősül.
Juhász Jánosné polgármester: Amilyen teherforgalom van ott, még a házak is
megremegnek.
Szekeres Róbert képviselő: Ez a rosszul kivitelezett és átvett munka.
Juhász Jánosné polgármester: Kérek egy szakértői véleményt erről.

Szekeres Róbert képviselő: Igazságügyi szakértőt kell kérni.
Faragó Gáborné alpolgármester: Olyan teherforgalom van arra, hogy az udvaron is
megmozgat szinte mindent.
Bernáth Tünde képviselő: Az Ady Endre úton a házam falán is repedés van a nagy
forgalomtól, szinte a szék remeg alattam a lakásban sok esetben.
Szekeres Róbert képviselő: Ki kell nyittatni az elkerülő úton (Lukács Béláék felől) a
kaput és ott járjanak be akkor.
Juhász Jánosné polgármester: Az Ady Endre úton a házak megrepednek akkora
forgalom van.
Szekeres Róbert képviselő: Nem kell ráengedni erre az útra a kamionokat.
A közlekedéslassító műtárgyakat is javasoltam már korábban is, öt évvel ezelőtt, a
poharak remegnek a polcon.
Juhász Jánosné polgármester: Főútvonalra nem rakhatunk ilyet.
Szekeres Róbert képviselő: Más településen is van ilyen.
Juhász Jánosné polgármester: Ez nem bent van a faluban.
Szekeres Róbert képviselő: Azt a falu szélére kell kitenni, a forgalom lassító műtárgy a
falu elején van.
Juhász Jánosné polgármester: Szinte letúrnak az útról a nagy kamionokkal a Petőfi
úton is.
Szekeres Róbert képviselő: Meg kell nyitni a másik utat és ott járjanak be a
teherjárművekkel.
Faragó Gáborné alpolgármester: Javaslom tárgyalja le a képviselő úr a gazdászokkal.
Dr. Horváth Csilla aljegyző: Akkor erről tarthatnánk jövőre egy falugyűlést és legyenek
meghívva az értintettek.
Szekeres Róbert képviselő: Igen, meg kell hívni a gazdászokat és a gazdászok elé kell
tenni az úthálózat térképet és rajzolják be, hogy melyik utat szeretnék használni, a
többit pedig le kell korlátozni. Így ők döntik el, nem mi.
Juhász Jánosné polgármester: Az önkormányzat karbantartása alatt van a földút, és
akkor meg kell csináltatunk nekik azt az utat úgy, hogy az közlekedésre alkalmas
legyen.

Szekeres Róbert képviselő: A traktorok pedig úgy járkálnak felénk, hogy ki sincsenek
világítva, jelezni fogom a rendőr felé.

7/3.
Prezenszki Tibor képviselő.A szennyvíz-beruházás kapcsán, én azt gondoltam, hogy a
Bacsó Béla út a legrosszabb, viszont ezzel ellentétben mindegyik. Szóval az a munka,
amit végeznek itt, az minősíthetetlen.
Juhász Jánosné polgármester: Az a gond, hogy hiába töltik fel az utat kővel, olyan
sebességel közlekednek a járművek, hogy azt kiverik a gödörből. Óvatosan végig lehet
menni azokon az utakon.
Faragó Gáborné alpolgármester: Az esőzések után töltsék már fel a mélyedéseket,
mert látható, hogy ott van egy hatalmas gödör.
Bernáth Tünde képviselő: Volt egy eső, most megint feltöltötték, de megint ki fogják
verni, mert úgy mennek.
Prezenszki Tibor képviselő: Mikor ekkora mennyiségű eső esik, szakadnak befelé az
utak, azt a tájékozatást kaptam a kivitelezőktől, hogy most esik az eső, majd holnap
felmérik.
Faragó Gáborné alpolgármester: A legközelebbi szennyvíz-beruházással kapcsolatos
tájékoztatásra javaslom Képviselő úrnak menjen el a Polgármester asszonnyal.

7/4.
Juhász Jánosné polgármeser: A helyi termelői piac építésével kapcsolatban kértem
állásfoglalást. Levélben a következő tájékoztatást kaptam:
„A helyi termelői piac létesítése Nagyfügeden c. pályázat kivitelezési munkálatai hosszú
hónapok óta nem haladnak a probléma előttünk is ismert. A JRM Produkció Kft.
ügyvezetőjével egyeztetést kezdeményeztünk, amelyre 2020. október 21-én került sor.
Ezen az egyeztetésen világossá vált, hogy a JRM Produkció Kft. olyan helyzetbe került,
hogy belátható időn belül nem tudja befejezni a nagyfügedi piac kivitelezési munkáit.
Ezért azt a lehetőséget javasoltuk, hogy ún. engedményezési szerződés egy harmadik
gazdasági társaság fejezze be a kivitelezés hátralévő munkáit. Erre a megoldásra a
JRM Produkció Kft. ügyvezetője hajlandóságot mutatott. Így elkezdtük előkészíteni a
konkrét szerződést, a cél, hogy egy olyan gazdasági társaság kerüljön az
enegdményezési pozícióba, aki a pályázatban rendelkezésre álló forrás terhére még be

tudja fejezni a hátralévő kivitelezési munkálatokat. A mai napon még nem tudunk
tájékoztatást adni, hogy ki fogja befejezni a kivitelezést, de több helyről kértünk indikatív
árajánlatot, amelyek ezen a héten visszaérkeznek. Kérem a tisztelt Polgármeser
asszony és a Képviselő-testület türelmét. Az általunk elért eredményekről legkésőbb
2020. november 5-ig tájékoztatást adunk. Kovács Mihály ügyvezető”
Juhász Jánosné polgármester: Tehát a piac meg fog épülni, keresik a másik
kivitelezőt, aki a 2017-es árak alapján, a jelenleg meglévő pénzből megépíti a piacot.
Szekeres Róbert képviselő: 2017-es árakon nem fogják megépíteni.
A gazt ott az önkormányzat fogja rendbe tenni? Gazos, ápolatlan…
Juhász Jánosné polgármester: Nem, át van adva a munkaterület.

Szekeres Róbert képviselő: Az elektromos töltőállomásnál történt valami az áteresz
kapcsán?
Juhász Jánosné polgármester: Igen, írtunk a közútkezelőnek, mert ők rendelkeznek a
területről, hogy tegyék meg a megfelelő intézkedéseket. Még nem kaptunk választ.

Van-e még valakinek kérdése?
Amennyiben nincs a képviselő-testüleit ülést lezárom.
Köszönöm mindenkinek a részvételt.

Juhász Jánosné
polgármester

Dr. Horváth Csilla
aljegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Bernáth Tünde
képviselő

Szekeres Róbert
képviselő

