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Készült: Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. március 4-én
16.30 órakor a Nagyfügedi Községi Önkormányzat  3282 Nagyfüged, Kossuth Lajos út
15. szám alatti épületének tanácstermében tartott rendkívüli testületi ülésén

Döntések:

Határozat száma Tárgya
8/2020. (III.04.) A vagyonnyilatkozat  tételre  köteles  önkormányzati  képviselők

vagyonnyilatkozati  nyilvántartásának   és  ellenőrzésének
szabályzatának elfogadása

9/2020. (III.04.) Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségről az önkormányzat által
fenntartott intézményekben szabályzat elfogadása

10/2020. (III.04.) A  Vámosgyörki  Közös  Önkormányzati  Hivatal  Szervezeti  és
Működési Szabályzatának elfogadása

11/2020. (III.04.) A  Vámosgyörki  Közös  Önkormányzati  Hivatal  Számviteli
Politikájának elfogadása

12/2020. (III.04.) A Leltárkészítési és leltározási szabályzat elfogadása
13/2020. (III.04.) Az eszközök és források értékelési szabályzatának elfogadása
14/2020. (III.04.) A Pénzkezelési szabályzat elfogadása
15/2020. (III.04.) A Szervezeti  integritást sértő események kezelésének eljárás

rendjéről szóló szabályzat elfogadása
16/2020. (III.04.) Az Integrált kockázatkezelési szabályzat elfogadása
17/2020. (III.04.) Az  Integrált  kockázatkezelés  eljárásrendről  szóló  szabályzat

elfogadása
18/2020. (III.04.) Beszerzések lebonyolításának szabályzata elfogadása
19/2020. (III.04.) Vámosgyörki  Közös  Önkormányzati  Hivatal  tervezési  és

beszámolási szabályzatának elfogadása
20/2020. (III.04.) A  Vámosgyörki  Közös  Önkormányzati  Hivatal  gazdálkodási

szabályzatának elfogadása
21/2020. (III.04.) A Vámosgyörki  Közös  Önkormányzati  Hivatal  Számlarendeje

2020. szabályzat elfogadása
22/2020. (III.04.) 2/2020. polgármesteri  és jegyzői  közös  utasítás a  közérdekű

panaszok  bejelentése  és  a panaszok kezelésének rendjéről
szóló szabályzat elfogadása

23/2020. (III.04.) Közbeszerzési szabályzat elfogadása
24/2020. (III.04.) Együttműködési  megállapodást  az  óvodával  és  a  közös

hivatallal elfogadása



Rendelet száma:

2/ 2020. (III.5.)  A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályairól szóló 1/2018. 
(III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagyfüged, 2020. március 04.

Juhász Jánosné
  polgármester

Jelen vannak: Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részéről

Juhász Jánosné polgármester
Faragó Gáborné képviselő
Bernáth Tünde képviselő
Prezenszki Tibor képviselő
Dr. Borbély Gergő képviselő
Szekeres Róbert képviselő

Tanácskozási joggal vesz részt:

Dr. Balázs László jegyző

Jegyzőkönyvvezető:

Gyetvai Andrea            gazdálkodási előadó
  
Juhász  Jánosné  polgármester:  Köszöntöm  a  mai  rendkívüli  képviselő-testület
résztvevőit.  Megállapítom,  hogy  a  képviselő-testület  határozatképes,  illetve  a
képviselő-testület  ülése az SZMSZ-ben előírtaknak megfelelően került  összehívásra.
Távolmaradását  előzetesen  bejelentette  Ürmös  István  képviselő  úr.  A  jegyzőkönyv
hitelesítésére  Szekeres Róbert képviselő urat és Bernáth Tünde képviselő asszonyt
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 pontja megküldésre került a képviselők részére.
A  meghívóban  szereplő  napirendi  ponttal  kapcsolatban  van-e  valakinek  módosító
javaslata?
Amennyiben egyetértenek és aki a meghívóban szereplő napirendi pontot elfogadja és
nincs észrevétele, kérem, hogy szavazzon.

(A testület tagjai egyhangúan elfogadták a napirendi pontot.)

Juhász  Jánosné  polgármester:  A  napirendhez  kapcsolódó  anyag  e-mailben
megküldésre került a képviselők részére. A mai rendkívüli képviselő- testületi ülésen az
önkormányzat  és az önkormányzati  hivatalra vonatkozó és működéséhez szükséges
szabályzatokat kell elfogadni. Megkérem a Jegyző urat, hogy amennyiben kérdés merül
fel a napirendi pontokkal kapcsolatosan azt legyen szíves megválaszolni.

Dr. Balázs László jegyző: Megjelent az Állami Számvevőszék féléves ellenőrzési terve,
ami  arról  szól,  hogy  az  önkormányzatokat  fogják  vizsgálni,  a  költségvetési  szervek
integritását  fogják  vizsgálni.  Az  integritás  tisztaságot  jelent  és  a  szervezetek
sérülékenységét  fogják  vizsgálni.  Megvizsgálják,  hogy  mennyire  átláthatóak  és  a
leszabályozottság szempontjából mennyire ellenállóak a korrupciónak. Úgy fog kinézni,
hogy  a  vizsgált  szervektől  bekérik  a  szabályzatokat  2020.  évre  vonatkozóan.  A
szabályzatok  egy  része  a  belső  működésre  vonatkozik.  Gyakorlatilag  a  15
szabályzatból  14  szabályzat  a  hivatalra  vonatkozik  a  közös  hivatal  három
önkormányzatára vetítve. Az SZMSZ, ami más minden hivatalnál. Az Mötv. rendelkezik
arról, hogy a vagyonnyilatkozatok kezelését a képviselő-testületi bizottságra lehet bízni,
ezért a jelenleg hatályos SZMSZ-t eszerint kell módosítani, mivel jelenleg ez a hatáskör
a  jegyzőre  van  ruházva.  A  határozat  tervezetben  az  szerepel,  hogy  a  pénzügyi
bizottság vizsgálja, de dönthet úgy is a testület, hogy egy új bizottságot hoz erre létre.
Minden évben január 31. a vagyonnyilatkozatok leadásának határideje, a szabályzat
szerint  a  vagyonnyilatkozat  leadását  követő  két  héten  belül  a  vagyonnyilatkozatot
vizsgáló  bizottságnak  zárt  ülést  kell  tartania,  ahol  meg  fogják  vizsálni  a  leadott
vagyonnyilatkozatokat, elviekben szankcionálni is lehet. Az egyik szankció, hogy amíg
az érintett személy le nem adta, addig nem szavazhat.  A vagyonnyilatkozat szenzitív
adatok, amelynek vizsgálatát  a jegyző nem végezheti.  A szabályzatok február 15-én
léptek hatályba úgy ,hogy a rendelkezéseiket 2020. január 1-től kell alkalmazni. 
Az előterjesztésben megküldésre került a BM rendelet szerint, hogy a közös hivatalnak
van egy iratkezelési szabályzata illetve van egy melléklete is, amely az irattári tételekről
rendelkezik. Az ASP egy központi rendszer, ahol nem lehetéges a módosítás, viszont a
BM rendelet automatikusan nem emelődik be. Kaptunk egy leiratot a levéltárból és a
kormányhivataltól, amelyben azt kérik, hogy 2020. április 1-ig fogadják el a képviselő-
testületek ezeket az irattári tételeket. Értelemszerűen ennek eleget kívánunk tenni.



Minden év március 31-ig el kell fogadni a képviselő-testületnek az azévi közbeszerzési
tervét és meg kell küldeni a Közbeszerzési Hatóság részére. A közbeszerzési terven év
közben lehet módosítani, ebben az évben nem tervezünk közbeszerzést megvalósítani,
ezért most ez nemleges. 
Illetve  még  egy  dokumentumot  küldtem a  képviselőknek,  amely  az  Együttműködési
megállapodás,  konkrétan  az  óvodával.  Ez  az  önkormányzat  működésének  egyik
alapdokumentuma.  Az  önkormányzatnak  van  egy  önállóan  működő  és  gazdálkodó
költségvetési  szerve  és  van  még  egy  költségvetési  szerve,  ami  nem  önállóan
gazdálkodó, ez az óvoda a másik pedig a közös hivatal.  Az óvoda gazdálkodási és
adminisztrációs feladatait  a közös önkormányzati  hivatal látja el.  Jogszabály alapján,
köt egy együttműködési megállapodást az intézményekkel.
Ezt a négy plusz dokumentumot kellene még elfogadni a képviselő-testületnek.

Juhász  Jánosné polgármester:  A  kiküldött  szabályzatokhoz  van  valakinek
hozzászólása vagy kérdése? Amennyiben nincs, akkor külön-külön kell megszavazni az
egyes szabályzatokat.

Dr.  Balázs  László jegyző:  Az  első  szabályzat  „A  vagyonnyilatkozat  tételre  köteles
önkormányzati  képviselők  vagyonnyilatkozati  nyilvántartásának   és  ellenőrzésének
szabályzata”, és akkor a Pénzügyi Bizottság vizsgálná.

Juhász Jánosné polgármester: A Pénzügyi Bizottság maradhat erre a hatáskörre?

Bernáth Tünde képviselő: Igen.

Juhász  Jánosné polgármester:  Amennyiben  nincs  kérdés  és  a  képviselő-testület
elfogadja   „A  vagyonnyilatkozat  tételre  köteles  önkormányzati  képviselők
vagyonnyilatkozati  nyilvántartásának   és  ellenőrzésének  szabályzatát”  kérem
szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozza:

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

8/2020. (III. 04.) Határozata

Nagyfüged  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elfogadja A  vagyonnyilatkozat  tételre
köteles önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozati nyilvántartásáról  és ellenőrzéséről szóló
jegyzőkönyv mellékletét képező szabályzatot.
Ezen szabályzat az elfogadással lépett hatályba, de rendelkezéseit visszamenőlegesen 2020.
január 1-től kell alkalmazni. 

Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Juhász Jánosné polgármester
Dr. Balázs László jegyző



Dr. Balázs László jegyző: A következő a „Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségről az
önkormányzat által fenntartott intézményekben”

Juhász  Jánosné polgármester:  Amennyiben  nincs  kérdés  és  a  képviselő-testület
elfogadja  a „Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségről az önkormányzat által fenntartott
intézményekben” szabályzatát, kérem szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozza:

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2020. (III. 04.) Határozata

Nagyfüged  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elfogadja  a  Vagyonnyilatkozat  tételi
kötelezettségről  az  önkormányzat  által  fenntartott  intézményekben  szóló  jegyzőkönyv
mellékletét képező szabályzatot. 
Ezen szabályzat az elfogadással  lépett hatályba  , de rendelkezéseit visszamenőlegesen 2020.
január 1-től kell alkalmazni. 

Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Juhász Jánosné polgármester
Dr. Balázs László jegyző

Dr. Balázs László jegyző: A Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és
Működési  Szabályzatának  elfogadása,  ez  azt  jelenti,  hogy  bent  van  a  struktúra
Nagyfüged önálló kirendeltségként működik.

Juhász Jánosné polgármester: Van-e kérdése valakinek? Amennyiben nincs kérdés és
a képviselő-testület elfogadja A Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti
és Működési Szabályzatát,kérem szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1  tartózkodás mellett 
az alábbi határozatot hozza:

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

10/2020. (III. 04.) Határozat

Nagyfüged  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elfogadja  a  Vámosgyörki  Közös
Önkormányzati  Hivatal  Szervezeti  és Működési  Szabályzatát,  amely jegyzőkönyv mellékletét
képező szabályzat.
Ezen szabályzat az elfogadással  lépett hatályba  , de rendelkezéseit visszamenőlegesen 2020.
január 1-től kell alkalmazni. 



Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Juhász Jánosné polgármester
Dr. Balázs László jegyző

Dr. Balázs László jegyző: A következő, amit el kellene fogadni A Vámosgyörki Közös
Önkormányzati Hivatal Számviteli Politikája

Juhász Jánosné polgármester: Van-e kérdése valakinek? Amennyiben nincs kérdés és
a képviselő-testület elfogadja A Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli
Politikáját,kérem szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozza:

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

11/2020. (III. 04.) Határozat

Nagyfüged  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elfogadja  a  Vámosgyörki  Közös
Önkormányzati Hivatal Számviteli Politikáját, amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Ezen szabályzat az elfogadással  lépett hatályba  , de rendelkezéseit visszamenőlegesen 2020.
január 1-től kell alkalmazni. 

Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Juhász Jánosné polgármester
Dr. Balázs László jegyző

Dr. Balázs László jegyző: Leltárkészítési és leltározási Szabályzat

Juhász Jánosné polgármester: Van-e kérdése valakinek? Amennyiben nincs kérdés és
a  képviselő-testület  elfogadja  „A  Leltárkészítési  és  leltározási  szabályzatot”,  kérem
szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozza:

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

12/2020. (III. 04.) Határozat

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja A leltárkészítési és leltározási
jegyzőkönyv mellékletét képező szabályzatot. 



Ezen szabályzat az elfogadással  lépett hatályba  , de rendelkezéseit visszamenőlegesen 2020.
január 1-től kell alkalmazni. 

Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Juhász Jánosné polgármester
Dr. Balázs László jegyző

Dr. Balázs László jegyző: Eszközök és források értékelési Szabályzata

Juhász Jánosné polgármester: Van-e kérdése valakinek? Amennyiben nincs kérdés és
a képviselő-testület elfogadja „Az eszközök és források értékelési szabályzatát”,kérem
szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozza:

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

13/2020. (III. 04.) Határozat

Nagyfüged  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elfogadja  Az  eszközök  és  források
értékelésről szóló jegyzőkönyv mellékletét képező szabályzatot. 
Ezen szabályzat az elfogadással  lépett hatályba  , de rendelkezéseit visszamenőlegesen 2020.
január 1-től kell alkalmazni. 

Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Juhász Jánosné polgármester
Dr. Balázs László jegyző

Dr. Balázs László jegyző: Pénzkezelési Szabályzat

Juhász Jánosné polgármester: Van-e kérdése valakinek? Amennyiben nincs kérdés és
a képviselő-testület elfogadja a Pénzkezelési szabályzatot, kérem szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozza:

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

14/2020. (III. 04.) Határozat

Nagyfüged  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elfogadja  a  Pénzkezelésről  szóló
jegyzőkönyv mellékletét képező szabályzatot. 



Ezen szabályzat az elfogadással  lépett hatályba  , de rendelkezéseit visszamenőlegesen 2020.
január 1-től kell alkalmazni. 

Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Juhász Jánosné polgármester
Dr. Balázs László jegyző

Dr. Balázs László jegyző: A szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárás
rendjéről szóló szabályzat

Juhász Jánosné polgármester: Van-e kérdése valakinek? Amennyiben nincs kérdés és
a  képviselő-testület  elfogadja  a  Szervezeti  integritást  sértő  események kezelésének
eljárás rendjéről szóló szabályzatot, kérem szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozza:

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

15/2020. (III. 04.) Határozat

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja A szervezeti integritást sértő
események kezelésének eljárás rendjéről szóló jegyzőkönyv mellékletét képező szabályzatot. 
Ezen szabályzat az elfogadással  lépett hatályba  , de rendelkezéseit visszamenőlegesen 2020.
január 1-től kell alkalmazni. 

Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Juhász Jánosné polgármester
Dr. Balázs László jegyző

Dr. Balázs László jegyző: Integrált kockázatkezelési szabályzat elfogadása.

Juhász Jánosné polgármester: Van-e kérdése valakinek? Amennyiben nincs kérdés és
a  képviselő-testület  elfogadja  az  Integrált  kockázatkezelési  szabályzatot,  kérem
szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozza:

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

16/2020. (III. 04.) Határozat



Nagyfüged  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elfogadja  Az  Integrált
kockázatkezelésről szóló jegyzőkönyv mellékletét képező szabályzatot. 
Ezen szabályzat az elfogadással  lépett hatályba  , de rendelkezéseit visszamenőlegesen 2020.
január 1-től kell alkalmazni. 

Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Juhász Jánosné polgármester
Dr. Balázs László jegyző

Dr. Balázs László jegyző: Integrált kockázatkezelési eljárásrend elfogadása.

Juhász Jánosné polgármester: Van-e kérdése valakinek? Amennyiben nincs kérdés és
a  képviselő-testület  elfogadja  az  Integrált  kockázatkezelési  eljárásrendről  szóló
szabályzatot, kérem szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozza:

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

17/2020. (III. 04.) Határozat

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Az integrált kockázatkezelési
eljárásrendről szóló jegyzőkönyv mellékletét képező szabályzatot. 
Ezen szabályzat az elfogadással  lépett hatályba  , de rendelkezéseit visszamenőlegesen 2020.
január 1-től kell alkalmazni. 

Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Juhász Jánosné polgármester
Dr. Balázs László jegyző

Dr.Balázs  László jegyző:  A  következő  szabályzat  a  beszerzések  lebonyolításának
szabályzata, 200 ezer Ft alatt nem kell írásban ajánlatot kérni, 1 millió forint alatt nem
kell  három  árajánlatot  bekérni,  1  millió  forint  alatt  a  polgármesterek  döntenek
természetesen  beszámolási  kötelezettséggel.  1  millió  forint  fölött  pedig  kötelező  a
három árajánlat bekérése a közbeszerzési értékhatárig, amely 25 millió forint, építésnél
50 millió forint, képviselő-testületé a hatáskör. Ez van benne leszabályozva.

Juhász Jánosné polgármester: Van-e kérdése valakinek? Amennyiben nincs kérdés és
a  képviselő-testület  elfogadja  a  Beszerzések  lebonyolításának  szabályzatát,  kérem
szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 



az alábbi határozatot hozza:

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

18/2020. (III. 04.) Határozat

Nagyfüged  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elfogadja  A  beszerzések
lebonyolításáról szóló jegyzőkönyv mellékletét képező szabályzatot. 
Ezen szabályzat az elfogadással  lépett hatályba  , de rendelkezéseit visszamenőlegesen 2020.
január 1-től kell alkalmazni. 

Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Juhász Jánosné polgármester
Dr. Balázs László jegyző

Dr.  Balázs  László jegyző:  Vámosgyörki  Közös  Önkormányzati  Hivatal  tervezési  és
beszámolási szabályzata a következő.

Juhász Jánosné polgármester: Van-e kérdése valakinek? Amennyiben nincs kérdés és
a képviselő-testület elfogadja a Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal tervezési és
beszámolási szabályzatát, kérem szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozza:

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

19/2020. (III. 04.) Határozat

Nagyfüged  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elfogadja  A  Vámosgyörki  Közös
Önkormányzati  Hivatal  tervezési  és  beszámolásáról  szóló  jegyzőkönyv  mellékletét  képező
szabályzatot. 
Ezen szabályzat az elfogadással  lépett hatályba  , de rendelkezéseit visszamenőlegesen 2020.
január 1-től kell alkalmazni. 

Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Juhász Jánosné polgármester
Dr. Balázs László jegyző

Dr. Balázs László jegyző: A Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodási 
szabályzatának elfogadása.



Juhász Jánosné polgármester: Van-e kérdése valakinek? Amennyiben nincs kérdés és
a  képviselő-testület  elfogadja  a  Vámosgyörki  Közös  Önkormányzati  Hivatal
gazdálkodási szabályzatát, kérem szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozza:

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

20/2020. (III. 04.) Határozat

Nagyfüged  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elfogadja  a  Vámosgyörki  Közös
Önkormányzati Hivatal gazdálkodásáról szóló jegyzőkönyv mellékletét képező szabályzatot. 
Ezen szabályzat az elfogadással  lépett hatályba  , de rendelkezéseit visszamenőlegesen 2020.
január 1-től kell alkalmazni. 

Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Juhász Jánosné polgármester
Dr. Balázs László jegyző

Dr. Balázs László jegyző: A Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal 
Számlarendeje 2020. elfogadása.

Juhász Jánosné polgármester: Van-e kérdése valakinek? Amennyiben nincs kérdés és
a képviselő-testület elfogadja a Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal 
Számlarendeje 2020. szabályzatot, kérem szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozza:

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

21/2020. (III. 04.) Határozat

Nagyfüged  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elfogadja  a  Vámosgyörki  Közös
Önkormányzati Hivatal Számlarendje 2020. jegyzőkönyv mellékletét képező szabályzatot. 

Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Juhász Jánosné polgármester
Dr. Balázs László jegyző

Dr. Balázs László jegyző: 2/2020. polgármesteri és jegyzői közös utasításnak a 
tudomásul vételét kérjük a testülettől a közérdekű panaszok bejelentése  és a panaszok
kezelésének rendjéről.



Juhász Jánosné polgármester: Van-e kérdése valakinek? Amennyiben nincs kérdés és
a képviselő-testület elfogadja a 2/2020. polgármesteri és jegyzői közös utasítás a 
közérdekű panaszok bejelentése  és a panaszok kezelésének rendjéről.
.
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozza:

             

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

22/2020. (III. 04.) Határozat

Nagyfüged  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elfogadja  a  2/2020.  polgármesteri  és
jegyzői  közös  utasítást  a  Közérdekű  panaszok  bejelentése  és  a  panaszok  kezelésének
rendjéről, amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Ezen utasítás  az elfogadással  lépett hatályba  , de rendelkezéseit visszamenőlegesen 2020.
január 1-től kell alkalmazni. 

Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Juhász Jánosné polgármester
Dr. Balázs László jegyző

Dr. Balázs László jegyző: A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása az ülés 
elején ismertetett 59.§. módosításával.

Juhász Jánosné polgármester: Van-e kérdése valakinek? Amennyiben nincs kérdés és
a képviselő-testület elfogadja az önkormányzat SZMSZ-ét a javasolt módosítással,mely 
szerint a Pénzügyi Bizottság kezelje a továbbiakban, végezze az átvételét és 
ellenőrizze azok szabályszerűségét vagyonnyilatkozatokat, kérem szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi rendeletet alkotta:

Nagyfüged  Községi  Önkormányzat Képviselő-testületének 
2/2020. (III.5.)  önkormányzati rendelete

                        a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló
1/2018.(III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

             

                              (A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva , az egységes szerkezetbe 
                               foglaltak rendelettel együtt!)



                              Határidő: azonnal
                              Felelős: Juhász Jánosné  polgármester

Dr. Balázs László jegyző: Az irattári tételek elfogadása a BM rendelet szerint.

Juhász Jánosné polgármester: Van-e kérdése valakinek? Amennyiben nincs kérdés és
a képviselő-testület támogatja,elfogadja és tudomásul veszi az irattári tételeket, kérem 
szavazzanak.
.
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozza:

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

23/2020. (III. 04.) Határozat

Nagyfüged  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elfogadja  az  ezen  határozat
mellékletét  képező   Vámosgyörki  Közös  Önkormányzati  Hivatal  Iratkezelési
Szabályzata Irattári tételszámainak módosítását !

A képviselő –testület utasítja a jegyzőt ezen határozat Heves Megyei Kormányhivatal 
részére történő megküldésére 

Határidő: 2020. 04. 01
Felelős: Dr. Balázs László
                       jegyző 

Dr.Balázs László jegyző: Közbeszerzési terv elfogadása, amely ebben az évben 
nemleges.

Juhász Jánosné polgármester: Van-e kérdése valakinek? Amennyiben nincs kérdés és
a képviselő-testület elfogadja a Közbeszerzési szabályzatot erre az évre vontakozóan, 
kérem szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozza:

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

24/2020. (III. 04.) Határozat

Nagyfüged  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete   Képviselő-testülete  a
közbeszerzésekről  szóló  2015.  évi  CXLIII.  törvény  42.§  (1)  bekezdésében  foglalt
kötelezettségének eleget téve megállapítja, hogy az Önkormányzatnak 2020. évben a



hatályos éves költségvetési rendelete alapján nincs olyan tervezett beruházása, amely
a közbeszerzési törvény előírásai alapján közbeszerzési eljárás alá esne. 
Ennek  alapján  a  képviselő-testület  megállapítja,  hogy  az  Önkormányzat  2020.  évi
közbeszerzési terve nemleges. 

A  képviselő-testület  felhatalmazza  Juhász  Jánosné    polgármestert  a  szükséges
intézkedések megtételére. 

 
Felelős: Juhász Jánosné   polgármester 
Határidő: azonnal 

Dr. Balázs László jegyző: Az együttműködési megállapodás az óvodával és a közös 
hivatallal tudomásul vételét kérnénk a képviselő-testülettől.

Juhász Jánosné polgármester: Van-e kérdése valakinek? Amennyiben nincs kérdés és
a képviselő-testület elfogadja és tudomásul veszi az Együttműködési megállapodást az 
óvodával és a közös hivatallal, kérem szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozza:

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

25/2020. (III. 04.) Határozat

Nagyfüged  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 
(Ávr.) 9. (5) bekezdésének a) pontja alapján megtárgyalta és elfogadja  a Vámosgyörki  Közös 
Önkormányzati Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint

1./ Viszneki  Óvoda és Konyha 

     3293  Visznek , Szabadság út 5.

2./ Nagyfügedi Csicsergők Óvoda 
     3282 Nagyfüged , Szabadság út  93.

mint gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények közötti „Együttműködési 
megállapodást, melynek hatálybalépése: 2020. április l. 

A megállapodásban foglaltak hatályosulását biztosítani kell.

Határidő: folyamatos
Felelős: jegyző
Kapják: intézményvezetők



Köszönöm az együttműködést, ezzel a mai rendkívüli képviselő-testületi ülést lezárom.

Juhász Jánosné              Dr. Balázs László
  polgármester               jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

  Szekeres Róbert                           Bernáth Tünde
       képviselő                képviselő


