
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. február 12-én 
17.30 órakor a Nagyfügedi Községi Önkormányzat  3282 Nagyfüged, Kossuth Lajos út 
15. szám alatti épületének tanácstermében tartott képviselő-testületi ülésén 
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kapcsolatban 
6/2020. (II.12.) Döntés a művelődési ház magáncélú rendezvényekre történő 
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7/2020. (II.12.) Döntés  a Kassa Kovács Team Ortopédiai Szolgáltató és 
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Jelen vannak: Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

részéről 
  

   Juhász Jánosné    polgármester 
   Faragó Gáborné    alpolgármester 
   Bernáth Tünde    képviselő 
   Prezenszki Tibor    képviselő 
   Dr. Borbély Gergő    képviselő 
   Szekeres Róbert    képviselő 
   Ürmös István     képviselő 
    
 
Tanácskozási joggal vesz részt: 
 
   Dr. Balázs László    jegyző  
      
Jegyzőkönyvvezető:  
 
   Gyetvai Andrea               gazdálkodási előadó 
         
Juhász Jánosné polgármester: Köszöntöm a mai képviselő-testület résztvevőit. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, illetve a  képviselő-testület 
ülése az SZMSZ-ben előírtaknak megfelelően került összehívásra. A jegyzőkönyv 
hitelesítésére  Prezenszki Tibor és Ürmös István képviselő urakat javasolom kijelölni.  
Aki egyetért a jegyzőkönyv hitelesítők személyével, kérem szavazzon.   
 (A testület tagjai egyhangúan elfogadták a jegyzőkönyv hitelesítésére kijelölt 
személyeket.) 
A távolmaradását bejelentette Fenyvesiné Őzse Ilona külsős pénzügyi bizottsági tag. 
 
A mai testületi ülés napirendi pontjai megküldésre kerültek a képviselők részére. A 
meghívóban szereplő napirendi pontokkal kapcsolatban van-e valakinek egyéb 
módosító javaslata? 
Amennyiben egyetértenek és aki a meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadja 
és nincs észrevétele, kérem, hogy szavazzon. 
 
 

(A testület tagjai egyhangúan elfogadták a napirendi pontokat.) 
 



 
 

1. Nagyfüged Községi Önkormányzat és az általa irányított költségvetési 
szerv  2020. évi költségvetésének megtárgyalása 
 

Juhász Jánosné polgármester: Az előzőekben a Pénzügyi Bizottsági ülésen 
megtárgyalásra került az önkormányzat és az óvoda 2020. évi költségvetése, melyet a 
Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolt a képviselő-testület részére. 
A képviselők megtárgyalták a 2020. évi költségvetést és, aki ezzel a tartalommal 
egyetért és elfogadja azt, kérem szavazzon. 
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 

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

 
 

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

     1/2020. (II. 13.) önkormányzati Rendelete 
 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Juhász Jánosné polgármester: Aki a Pénzügyi Bizottsági ülésen elhangzottak alapján 
egyetért a plusz 1 fő karbantartói létszám engedélyezésvel, kérem szavazzon. 
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 

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

 
 

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

     1/2020. (II. 12.) önkormányzati Határozata 
 
Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a karbantartói létszámra vonatkozó 
szóbeli előterjesztést megtárgyalta és a plusz 1 fő karbantartói létszámot jóváhagyta. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
 

2. Döntés az óvodai csoportok ideiglenes áthelyezéséről 
 
Juhász Jánosné polgármester: Mivel az óvoda belső felújítása hamarosan elkezdődik, 
március 1-jétől szeretné a kivitelező a munkaterületet átvenni. 2020. augusztus 31-i 
határidővel, előteljesítéssel végezné el a munkálatokat. Ehhez az óvoda épületében 
mindig egy-egy területet szabaddá kell tenni,  ezért kerestünk egy helyet, ahol a 
felújítás idejére a csoportokat el tudnánk helyezni. Körbejártuk a dolgot, megkerestük az 



építésügyi hatóságot, ÁNTSZ-t, egri kormányhivatalt, hogy honnan kell ezeket az 
engedélyeket beszerezni, azt a választ kaptuk, hogy önkormányzati hatáskör és a 
képviselő-testületnek kell erről egy határozatot hozni. 
Erre a legalkalmasabb hely, amit megfelelően tudunk fűteni és ahol több mosdó és WC 
is rendelkezésre áll a helyi IKSZT-nek a nyugdíjasklub helyisége lenne. Mivel a felújítás 
több hónapot vesz igénybe mindig egy-egy csoportot tudnánk ide átteni. A határozat 
javaslat megküldésre került a képviselők részére. Akinek ezzel a napirendi ponttal 
kapcsolatban van javaslata vagy észrevétele kérem tegye meg. 
Amennyiben nincs és hozzájárul a képviselő-testület, a határozati javaslat tartalmával 
és figyelembe vételével elfogadja az előterjesztést, kérem szavazzon. 
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 

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

 
 

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

     2/2020. (II. 12.) önkormányzati Határozat 
 
Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületet megtárgyalta és jóváhagyja, hogy a 
Nagyfügedi Csicsergő Óvoda épületének (3282 Nagyfüged, Szabadság út 5. )   belső felújítási   
ideje alatt  -   2020. március 1-től  2020. augusztus 31-ig – az óvodai csoportok  felváltva -  a 
csoportszobák felújítási  sorrendjében -  a Helyi Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér 3282 
Nagyfüged, Kossuth Lajos út 13.  sz. alatt ingatlan nyugdíjasklubként használt termében  
kerüljenek elhelyezésre , mert   az épület fűtésrendszere , elektromos hálózat és vizesblokkja a 
bekért szakvélemény és dokumentumok alapján  a megjelölt ideig alkalmas ezen típusú 
igénybevételre.  
Az óvoda épület belső felújítása más időpontban kivitelező hiányában nem megvalósítható!  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az óvodavezetőt  hogy az óvoda 
folyamatos működése érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye.  
 
Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős:   Juhász Jánosné polgármester 
                Prezenszkiné Urbán Ágnes Mónika óvodavezető  
 
 
 
 

3. Tulajdonosi és útkezelői hozzájárulás megadása az N+F Kft. részére 
 

Dr. Balázs László jegyző:  Az N+F Kft. kérelmezte a Nagyfüged, Bacsó Béla út 12. 
szám alatt lévő 1023. Hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan a tulajdonosi és útkezelői 
hozzárjáulás megadását. A hozzájárulás mellett azt a kikötést szoktuk tenni, hogy az 
eredeti állapot helyreállításával történjen a munkavégzés. Javaslom, hogy fogadja el a 
képviselő-testület. 
 



Juhász Jánosné polgármester: A határozati javatlat megküldésre került, aki egyetért a 
határozati javaslat tartalmával és elfogadja azt kérem szavazzon. 
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 

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

 
 

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

     3/2020. (II. 12.) önkormányzati Határozata 
 
 
Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az N+F Mérnökiroda Kft. 
(3300 Eger, Vörösmarty út 17.) bontási engedély iránti kérelme című előterjesztést és a 
következő döntést hozta: 
 
A Képviselő-testület akként dönt, hogy a kérelmező a Nagyfüged Bacsó B. út 12. szám (Hrsz: 
1023.) alatti ingatlanhoz tervezett földgázelosztást biztosító leágazó vezetéket kiépítheti az ahhoz 
szükséges tulajdonosi, útkezelői hozzájárulást és közterület  bontási engedélyt megadja. 
 
A Képviselő-testület rendelkezik továbbá arról, hogy amennyiben az úthasználat során a 
kérelmező kárt okoz, köteles az eredeti állapot helyreállítására, vagy a helyreállítás költségeinek 
fedezésére, amennyiben arról nem maga gondoskodik. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester, jegyző 
 
 

4. Egyebek 
 

4/1 
 

Juhász Jánosné polgármester: A Hatvan Online Kft. megkereste az önkormányzatot 
média tárgyában tett ajánlatával, melynek anyaga szintén megküldésre került a 
képviselők részére. 2020. januártól kedvezményes csomagot tudnának biztosítani az 
önkormányzat részére, mely tartalmazza a Hatvan online TV-t, képújságot, a facebook 
oldalát és a Tüske valamint Megyehatár című kiadványukat. Ezekben bizonyos 
időközönként, alkalmanként tudósítást, információkat tennének közzé a településről. 
 
Ürmös István képviselő: Én nem támogatom. 
 
Faragó Gáborné alpolgármester: Én sem tartom szükségesnek, mivel negyedévente 
megjelenik a helyi újság, így a lakosság értesül a települést érintő dolgokról. 
 



Juhász Jánosné polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület nem 
kívánja igénybe venni a Hatvan Online Kft. által kínált szolgáltatásokat kérem 
szavazzon. 
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 

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

 
 

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

     4/2020. (II. 12.) önkormányzati Határozata 
 
Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hatvan Online Kft. média tárgyában 
tett ajánlatát megtárgyalta és nem kívánja igénybe venni az általa kínált szolgáltatásokat. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: polgármester 
 

4/2 
 

Juhász Jánosné polgármester: Kiküldtem egy árajánlatot a képviselők részére a 
szolgálati lakás felújításával kapcsolatban. A Magyar Falu Programban elnyerünk egy 
összeget, amit tetőfelújításra tudunk fordítani. Miután ebből az elnyert pályázatból 
megvalósul a tetőfelújítás, célszerű lenne a lábazatot, teraszt, lépcsőket is rendbehozni. 
Megkértem egy független mérnököt, készítsen egy költségvetést arról, hogy 
hozzávetőlegesen milyen összeget lehetne a költségvetésből a tartalékkeret terhére 
erre fordítani. Amennyiben a képviselő-testület úgy dönt, hogy foglalkozzunk a témával 
három árajánlatot kellene bekérni. Lehetne akár csak bizonyos részét megvalósítani a 
felújításnak ebben az évben és akár a többi részt pedig a következő évben. 
 
Faragó Gáborné alpolgármester: Teljesen saját költség lenne és ezt egy nagyon 
magas összegnek tartom. Megvárnám az árajánlatokat, ha valaki esetleg olcsóbban 
elvállalná és megvalósítaná. 
 
Ürmös István képviselő: Várjuk meg az árajánlatot és döntsünk annak függvényében. 
 
Juhász Jánosné polgármester: Aki egyetért azzal, hogy kérjünk be három árajánlatot a 
felújításhoz, kérem szavazzon. 
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 

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

 
 

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

     5/2020. (II. 12.) önkormányzati Határozata 
 



Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagyfüged, Kossuth Lajos út 11. szám 
alatti szolgálati lakás felújításával kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta és a döntéshez három 
árajánlat bekérését kéri. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: polgármester 
 

4/3 
 

Juhász Jánosné polgármester: Lakossági kérés érkezett szóban az önkormányzathoz. 
Azt kérvényeznék, hogy az Ady Endre úti buszmegállónál az önkormányzat  
gyalogátkelőhely kialakítását kezdeményezze, mert hogy a rész ott  kiemelten 
veszélyes az utazó gyermekek számára. Felhívtam az Egri közútkezelőt azt a választ 
adták, hogy először a forgalomtechnikai osztályt kell megkeresni. Ők tudnák felmérni, 
hogy lehet-e egyáltalán azon a részen kialakítani gyalogátkelőhelyet, mivel az ott egy 
elég forgalmas hely és két buszmegálló van egymással szemben. Amennyiben 
alkalmasnak találják erre a célra, egy kérvényt kell benyújtani a Nemzeti Közlekedési 
Hatósághoz engedélyeztetés okán. A kialakítás, felmérés, elbírálás költsége az 
önkormányzatot terheli. 
 
Ürmös István képviselő: Ez valóban egy nagyon veszélyes hely, az nem lehetne 
megoldás, hogy a buszmegállót vinnék odébb?  
 
Dr. Borbély Gergő képviselő: Egyrészt időigényes az engedélyeztetés, de többmillió 
forintos költséget is jelentene, viszont az tényleg egy veszélyes hely és szükségesnek 
tartom a megoldását. 
 
Szekeres Róbert képviselő: A szennyvíz-beruházás megvalósítása után kellene ezen 
elgondolkodni a bontás miatt. 
 
Ürmös István képviselő: Valóban azt, gondolom térjünk vissza a szennyvíz-beruházást 
követően erre a témára. 
 
Juhász Jánosné polgármester: Rendben, akkor erre visszatérünk. 
 

4/4 
 

Juhász Jánosné polgármester: A Digi Távközlési Szolgáltató Társaság megkeresett 
azzal a céllal, hogy 320/1 Hrsz-ú terület, ami a halastó melletti rész megfelelne az előző 
testületi ülésen említett torony kiépítésére. 
 
Szekeres Róbert képviselő: Szerintem nem lenne célszerű oda a lakóingatlanok 
közelébe a tornyot megépíteni. Mivel, ha megnézzük ezeknek a tornyoknak a 
sugárzását és a szakvéleményt 300-1000 méterre ajánlják a kiépítést a 
lakóingatlanoktól. 
Más területeket tudnék javasolni erre a célra, oda egyáltalán nem javaslom.  



 
Dr. Borbély Gergő képviselő: Egészségre ártalmas dolog építésére nem kapnak 
engedélyt. 
 
Prezenszki Tibor képviselő: Az ottani lakosok nem örülnek ennek a dolognak, lakott 
területre ne engedjük a megépítését. 
 

4/5 
 

Juhász Jánosné polgármester: Lenne egy olyan javaslat, hogy a helyi művelődési 
házat a továbbiakban szeretnénk csak kizárólag a közösségi célra használni és egyéb 
magán célú rendezvényekre pl.: születésnapok tartására  nem szeretnénk kiadni. 
 
Dr. Borbély Gergő képviselő: Azt gondolom, hogy ilyen rendezvényeket nem feltétlenül 
önkormányzati tulajdonú épületekbe kell szervezni. 
 
Faragó Gáborné alpolgármester: Egyetértek. 
 
Juhász Jánosné polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a művelődési házat csak 
közösségi célra, közösségi rendezvények megtartására használjuk kérem szavazzon. 
A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett. 

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

 
 

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

     6/2020. (II. 12.) önkormányzati Határozata 
 
Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagyfüged, Kossuth Lajos út 13. szám 
alatti helyi művelődési házat a továbbiakban csak közösségi rendezvények céljára kívánja 
rendelkezésre bocsájtani. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: polgármester 
 

4/6 
 

Juhász Jánosné polgármester: Megkereste az önkormányzatot a Kassa Kovács Team 
Ortopédiai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. amiatt, hogy  járuljon hozzá a képviselő-
testület ahhoz, hogy ortopédiai szakrendelés céljára bérbe vegye az orvosi rendelőt 
bizonyos időpontokban. Ugyanaz a cég, aki eddig is lejárt ide a településre ortopédiai 
cipőket készíteni. Vényköteles cipőket készítenek csak olyan személyek részére, 
akiknek indokolt.  
Ez is egy bizonyos elvi támogatás lenne a lakosok részére, hogy helyben tudnák 
igénybe venni ezeket a szolgáltatásokat. 
 



Dr. Borbély Gergő képviselő: Félévente, vagy évente szokott jönni az ortopéd 
szakorvos ide a településre és az ő felírása alapján történik az ortopéd cipő elkészítése. 
 
Szekeres Róbert képviselő: A helyi vállalkozó elől viszi el a munkát, aki az 
önkormányzat adófizetője. 
 
Dr. Borbély Gergő képviselő: Ezt akár a helyi vállalkozó is megcsinálhatta volna 
ugyanígy, készségesen álltunk volna hozzá. 
 
Prezenszki Tibor képviselő: A lehetőséget biztosítani kell. 
 
Ürmös István képviselő: Olyan nem lehetséges, hogy mindkét cég bemutassa a 
termékeit. 
 
Dr. Borbély Gergő képviselő: Az már rajtunk kívül esik. 
 
Szekeres Róbert képviselő: Mennyi lenne a bérleti díj? 
 
Juhász Jánosné polgármester: Nincs a kérvényben összeg. Nekünk hozzá kellene 
járulni, hogy biztosítva legyen a helyiség számukra. 
 
Juhász Jánosné polgármester: Aki támogatja, hogy ez a cég évente két alkalommal 
megjelenjen és ortopéd cipőket készítsen a lakosságnak, valamint az önkormányzat a 
szerződést megkösse velük, kérem szavazzon. 
képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal,  ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett  
az alábbi határozatot hozza: 

 
 

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

     7/2020. (II. 12.) önkormányzati Határozata 
 
Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi, hogy a Kassa Kovács Team 
Ortopédiai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. ortopédiai szolgáltató tevékenységet végezzen a 
településen az orvosi rendelő helyiségében, illetve a polgármestert felhatalmazza a szerződés 
megkötésére. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: polgármester 
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Ürmös István képviselő: Jelezni szeretném, hogy a szennyvíz-beruházás során a 
Dózsa György úti árkokat teljesen betömték földdel. 
 
Juhász Jánosné polgármester: Jelezni fogom a kivitelező felé. 



Szekeres Róbert képviselő: A múltkori testületi ülésen felmerült a zárt ülés anyagával 
kapcsolatban, hogy közzé lehet-e tenni. Azt szeretném megkérdezni a Jegyző úrtól, hogy a 
polgármester fizetése nyilvános adat-e? 
 
Dr. Balázs László jegyző: Igen, nyilvános. 
 
Szekeres Róbert képviselő: Felolvasom a hozzá tartozó jogszabályt. A közérdekű adat és a 
közérdekből nyilvános adat megismerésének a lehetőségét zárt ülés tartása esetén is 
biztosítani kell. A zárt ülésen hozott képviselő-testületi döntés is nyilvános, ebből következően a 
képviselő-testületi bizottsági működés átláthatósága biztosítása érdekében a zárt ülés 
anonimizált határozatait nyilvánosságra kell hozni, azokat bárki számára hozzáférhetővé kell 
tenni.  Ez az Mötv. 52. §. (3) bekezdésében található. 
 
Szekeres Róbert képviselő: Van még egy kellemetlen kérdésem. Azt mondják, hogy a 
polgármester asszony nyugdíjba ment és, hogy a nyugdíj mellett látja el ezt a pozíciót. Ez a 
rosszindulatú pletyka van. 
 
Juhász Jánosné polgármester: Ez nem rosszindulatú pletyka, ez így van. De nem vagyok 
köteles bejelenteni. 2019. októberében elértem a 40 év munkaviszonyt és igénybe vettem.  
 
Szekeres Róbert képviselő: Csak megkérdeztem, hogy tisztába legyek vele, mert ha támadnak 
vele tudjak mit mondani.  
 
Juhász Jánosné polgármester: Miért támadnának?  
 
Szekeres Róbert képviselő: Hogy ezt sem tudom. Én nem sajnálom, csak engem támadnak 
vele. 
 
Juhász Jánosné polgármester: A nyugdíjamért megdolgoztam, a fizetésemért pedig most 
dolgozok meg. Aki kevésnek találja a munkámat, jöjjön be és nézze meg egy napomat. 
 
Faragó Gáborné alpolgármester: Különben meg kinek mi köze van hozzá? 
 
Szekeres Róbert képviselő: Nincs közük. Csak kellemetlen, hogy jönnek hozzám, hogy 
„Tudod-e, hogy a polgármester nyugdíjas?”, én pedig mondom, hogy nem tudom. 
 
Dr. Borbély Gergő képviselő: Akit érdekel az jöjjön be és kérdezze meg. 
 
Faragó Gáborné alpolgármester: Kérdezze meg ő. 
 
Ürmös István képviselő: Azért képviselő, hogy tolmácsolja. 
 
Dr. Borbély Gergő képviselő: De nem a magánéletéről. 
 
Szekeres Róbert képviselő: Ez nem magánélet, közszereplő, köztisztviselő. 
Juhász Jánosné polgármester: Nekem a vagyonnyilatkozatomban ez benne van. 
 
Dr. Borbély Gergő képviselő: Én nem tudom, hogy a többi képviselő társam hogyan gondolja, 
de az utóbbi időben a képviselő-testületi ülések utolsó másfél órája a vitatkozással megy el, ez 
eddig nem volt szokás. 
 



Dr. Borbély Gergő képviselő távozott. 
 
Van-e valakinek egyéb kérdése?  
Amennyiben nincs a képviselő-testületi ülést lezárom. 
 
 
 
Juhász Jánosné                    Dr. Balázs László 
  polgármester                      jegyző 
 

Jegyzőkönyv-hitelesítők: 

 

  Ürmös István                                Prezenszki Tibor 
    képviselő                                   képviselő 


