
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. szeptember
2-án 16.00 órakor  a  Nagyfügedi  Községi  Önkormányzat   3282 Nagyfüged,  Kossuth
Lajos út 15. szám alatti épületének tanácstermében tartott rendkívüli testületi ülésén

Döntések:

Határozat száma Tárgya
45/2020. (IX.2.) A TOP-1.4.1-19-HE1-2019-00032 bölcsőde pályázathoz a  

projektmenedzsenti feladatok, a kötelező tájékoztatás és 
nyilvánosság biztosítása feladatok ellátására vonatkozó 
árajánlat elfogadása

46/2020. (IX.2.) A  TOP-1.4.1-19-HE1-2019-00032  bölcsőde  pályázathoz  a
tervezői feladatok ellátására vonatkozó árajánlat elfogadása

47/2020. (IX.2.) A  Magyar  Falu  Program  keretében  meghirdetett  óvodai
játszótér  és  közterületi  játszótér  fejlesztés  2020.  pályázat
kivitelezési  költségeihez  szükséges  önkormányzati  önerő
biztosításának elfogadása

48/2020. (IX.2.) Döntés  az  Orvosi  Ügyelet  Mikrotérségi  Társulás  működését
érintően

49/2020. (IX.2.) Döntés a Gyöngyös és Körzete Többcélú Társulási 
Megállapodásának módosításának tárgyában

50/2020. (IX.2.) A  Helyi  termelői  piac  kivitelezése  tárgyában  a  Képviselő-
testület támogatásának kérése

Rendelet száma:

  
-

Nagyfüged, 2020. szeptember 2.

Juhász Jánosné
  polgármester



Jelen vannak: Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részéről

Juhász Jánosné polgármester
Faragó Gáborné alpolgármester
Bernáth Tünde képviselő
Szekeres Róbert képviselő

Tanácskozási joggal részt vesz:

Dr. Horváth Csilla aljegyző

Jegyzőkönyv-vezető:

Gyetvai Andrea köztisztviselő

Juhász Jánosné  polgármester: Köszöntöm a mai rendkívüli képviselő-testülei ülésen
megjelent képviselőket. Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel
4 fő képviselő jelen van, távolmaradásukat bejelentették Ürmös István, Prezenszki Tibor
és Dr. Borbély Gergő képviselők. A  képviselő-testület ülése az SZMSZ-ben előírtaknak
megfelelően  került  összehívásra.  A  jegyzőkönyv  hitelesítésére  javaslom  Faragó
Gáborné alpolgármester 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 rendkívüli testületi ülés összehívását az tett indokolttá, hogy a meghívóban 
szereplő napirendi pontokban sürgősen kell dönteni, tehát nem várhatunk a 
beütemezett testületi ülésig.
Négy napirendi pontot kell ma tárgyalnunk, van-e valakinek módosító javaslata a 
napirendi pontokkal kapcsolatosan? 

Aki elfogadja a napirendi pontok sorrendjét, kérem szavazzon.

A képviselő-testület 4 igen  szavazat mellett elfogadta a napirendi pontokat.



1. A TOP-1.4.1-19-HE1-2019-00032 azonosító számú projekt megvalósításához
szükséges  árajánlatok  megtárgyalása  a  megvalósításhoz  szükséges
projektmenedzsenti  feladatok,  kötelező  tájékoztatás  és  nyilvánossági
feladatok tárgyában valamint a tervezői feladatok ellátására vonatkozóan

  
Juhász  Jánosné  polgármester:  A  TOP-1.4.1-19-HE1-2019-00032  bölcsőde
pályázathoz  szükséges  a  beérkezett  árajánlatok  közül  a  legkedvezőbb  árajánlat
elfogadása.  A folyamatok  során  a  projekt  megvalósításához  készíteni  kell  a  projekt
táblát, a  honlapra feltöltéshez a dokumentációt, elkészítik a kiviteli tervet, amely alapján
a közbeszerzést végzik. 
A  projektmenedzsmenti  feladatok  ellátására  és  a  kötelező  tájékoztatás,  valamint  a
nyilvánossági feladatok biztosítására négy árajánlat érkezett. A képviselők részére az
árajánlatok másolata megküldésre került. Van-e ezzel kapcsolatban valakinek kérdése?
A  legkedvezőbb  árajánlatot  a  Fejlesztési  és  Koordinációs  Központ  Nonprofit  Kft.
nyújtotta be. Aki elfogadja az árajánlatot és egyetért a  szerződéskötéssel a Fejlesztési
és Koordinációs Központ Nonprofit Kft-vel, kérem szavazzon.
A képviselő-testület elfogadta.

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 1 tartózkodás mellett
az alábbi határozatot hozza:

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

45/2020. (IX. 2.) önkormányzati Határozata

A  Képviselő-testület  megtárgyalta  a  TOP-1.4.1-19-HE1-2019-00032  azonosító  számú  projekt
tekintetében  a  projektmenedzsmenti  feladatok,  a  kötelező  tájékoztatás  és  nyilvánossági  feladatok,
valamint a tervezői feladatok tárgyában tett előterjesztést és a az alábbi döntést hozta:

A  Képviselő-testület  elfogadta  a  Fejlesztési  és  Koordiánációs  Központ  Nonprofit  Kft.   (3000  Hatvan,
Radnóti  tér  2.)  árajánlatát  a  TOP-1.4.1-19-HE1-2019-00032  azonosító  számú  projekthez  szükséges
projektmenedzsmenti feladatok, a kötelező tájékoztatás és nyilvánossági feladatok ellátása tárgyában –
összesen  bruttó  1.959.610.-Ft  összegben,  mint  a  nevezett  eljárás  során  benyújtott  legkedvezőbb
árajánlatot.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására és az eljárási
cselekmények lebonyolítására a tárgyban eszközölt döntés vonatkozásában.
A  Képviselő-testület  felhívja   a  Fejlesztési  és  Koordinációs  Központ  Nonprofit  Kft-t,  hogy  az  adott
árajánlat összegében tegyen eleget a nevezett projekt megvalósításhoz szükséges kötelező tájékoztatás
és nyilvánossági feladatok, a tervezési feladatok és a projektmenedzsmenti feladatok ellátásának.

Határidő: értelem szerint

Felelős: polgármester 

Juhász Jánosné polgármester: A tervezői feladatok ellátására három árajánlat érkezett
be.  A legkedvezőbb árajánlatot  a Timpanon Architekt  Kft.  nyújtotta be 2.540.000.-Ft
bruttó értékben. Van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban? 



Faragó Gáborné alpolgármester: A tervezésbe mennyire szólhatunk bele?

Juhász Jánosné polgármester: Ha elkészülnek a kiviteli tervek, akkor testületi ülésre
elhozzák majd és át lehet nézni, még engedélyezés előtt.

Szekeres Róbert  képviselő: Nekem az a problémám, hogy 08.31-én kaptuk meg az
anyagot  három nappal a testületi-ülés előtt.  Szűkös a határidő.  Úgy tudom, hogy öt
nappal előtte kell kiküldeni.

Dr.  Horváth  Csilla aljegyző:  Az  a  rendes  testületi-ülésre  vonatkozik.  Szinte  amint
megérkeznek  polgármester  asszonyhoz az anyagok,  azonnal  követelik  a döntést.  A
pályázatokkal kapcsolatban nem tudunk a rendes testületi-ülésre ütemezni. 

Szekeres Róbert képviselő: Amit itt olvasok az 08.04-én érkezett.

Juhász Jánosné polgármester: Igen, csak meg kellett hozzá várni a többit is.

Dr. Horváth Csilla aljegyző: Az egy árajánlat volt, a legkorábbira kerül rá az érkeztető
bélyegző.

Juhász Jánosné polgármester: Utoljára augusztus 12-én volt testületi-ülésünk, akkora
még nem érkeztek be az árajánlatok. Sőt a tervezési  feladatokra is négy árajánlatot
kértem be és ott sem érkezett meg csak három.

Faragó Gáborné alpolgármester: Végülis, ha akartuk csak át tudtuk nézni. Elfogadtunk
egy pályázatot, amit megnyertünk, ezt most már végig kell vinnünk.

Juhász Jánosné polgármester: Van-e valakinek még kérdése?
Aki  elfogadja  a  Timpanon  Architekt  Kft.  árajánlatát  és  egyetért  a  szerződés
megkötésével, kérem szavazzon.
A képviselő-testület elfogadta.

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 1 tartózkodás mellett
az alábbi határozatot hozza:

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

46/2020. (IX. 2.) önkormányzati Határozata

A  Képviselő-testület  megtárgyalta  a  TOP-1.4.1-19-HE1-2019-00032  azonosító  számú  projekt
tekintetében  a  projektmenedzsmenti  feladatok,  a  kötelező  tájékoztatás  és  nyilvánossági  feladatok,
valamint a tervezői feladatok tárgyában tett előterjesztést és a az alábbi döntést hozta:

A Képviselő-testület elfogadta a tervezési feladatok tárgyában a Timpanon Architekt Kft. (3154 Szuha,
Kossuth  út  42.)  árajánlatát  a  TOP-1.4.1-19-HE1-2019-00032  azonosító  számú  projekthez  szükséges



tervezői  fealdatok  ellátására   bruttó  2.540.000.-Ft  értékben,  mint  a  nevezett  eljárás  során  benyújtott
legkedvezőbb árajánlatot.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására és az eljárási
cselekmények lebonyolítására a tárgyban eszközölt döntés vonatkozásában.

Határidő: értelem szerint

Felelős: polgármester 

2. A  Magyar  Falu  Program  keretében  meghirdetett  óvodai  játszóudvar  és
közterületi  játszótér  fejlesztése  -  2020  pályázat  kivitelezési  költségeihez
szükséges önkormányzati önrész biztosításának megtárgyalása

Juhász Jánosné  polgármester: Amikor beadtuk a pályázatot,  a teljes pályázatnak a
költsége  mindent  összevetve  2.999.904.-Ft  volt.  A  támogatási  okiratban,  amit  most
kaptunk meg 2.863.916.-Ft-ot támogat a támogató hatóság. A különbség 136.078-Ft,
melyet  az  önkormányzatnak  saját  erőként  kellene  a  pályázat  mellé  tenni.  Ez  abból
adódik, hogy a korlátos költségek csökkentésre kerültek, mert a felülvizsgálat, valamint
a szállítási költségek maximalizálva vannak. Tehát ez csak a projekt költség 7%-át nem
haladhatja meg és ebből adódóan ezekre a feladatellátásokra nem kaptuk meg csak az
előírt  korlátos 7%-ot.  A 136.078.-Ft önrészt a tartalékkeretből kellene a pályázathoz
tenni. A tartalék keretben van annyi összeg, hogy ezt a képviselő-testület tudja vállalni,
nehézséget nem okoz a 2020. évi költségvetésben.
A  kiküldött  anyag  mellett  a   támogatói  okirat  is  egyaránt  megküldésre  került  a
képviselők részére.
Van-e kérdés ezzel kapcsolatban?
Amennyiben  nincs  és  támogatják  a  pályázat  önerővel  történő  kiegészítését,  kérem
szavazzanak.
A képviselő-testületelfogadta.

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 1 tartózkodás mellett
az alábbi határozatot hozza:

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

47/2020. (IX. 2.) önkormányzati Határozata

A Képviselő-testület megtárgyalta a Magyar Falu Program keretében meghirdetett Óvodai Játszóudvar és
köztertületi játszótér fejlesztése -2020 pályázat kivitelezési költségeihez szükséges önkormányzati önrész
biztosítása tárgyában tett javaslatot és az alábbi döntést hozta:

A  Képviselő-testület  vállalja  a  Magyar  Falu  Program  keretében  meghirdetett  Óvodai  játszóudvar  és
közterületi  játszótér  fejlesztése  –  2020  pályázat  kivitelezési  költségeihez  szükséges  önkormányzati
önrész  finanszírozását,  összesen  136.078.-Ft  össszegben,  egyúttal  felhatalmazza  a  Polgármestert  a
szükséges dokumentumok aláírására.

Határidő: értelem szerint

Felelős: polgármester 



3. Javaslat  az  Orvosi  Ügyelet  Mikrotérségi  Társulás  működését  érintő
döntésre

Juhász Jánosné polgármester: Az anyag megküldésre került a képviselők részére.
A társulás ügyvezetője  és szakmai  vezetője  kérik  a  képviselő-testület  jóváhagyását,
abban,  hogy  15  Ft/fő  lakosságszám  mértékéig  meg  kell  emelni  az  orvosi  ügyelet
tekintetében  a  havi  támogatási  összeget,  ami  eddig  123.340.-Ft/hó  volt.  1763  fő
lakosságszámra levetítve 70 Ft volt lakosonként, most pedig 2020. szeptember 1-jétől
85  Ft/fő  lenne.  Összességében  149.855.-Ft  hozzájárulást  jelentene  havonta  az
emeléssel  együtt.  Havonta  26.515.-Ft-tal  több  költséget  eredményezne,  valamint  a
2020. év négy hónapjára nézve  összesen 106.060.-Ft-tal több kiadással járna.
Az orvosi ügyelet működtetése kötelezően ellátandó feladat. Leírták az anyagban, hogy
milyen problémákból adódtak a plusz költségek. 
A  részletes  költségvetést,  Dr.  Franczia  Tamás doktor  úr  és  az  ügyvezető  igazgató
asszonynak  a  társulás  elnökéhez  írt  levelét,  az  orvosi  ügyelet  éves  költségvetését
valamint   a  lakossági  hozzájárulásról  küldött  árlistát,  amely  az  önkormányzatok
támogatási  összegeit  tartalmazza,  e-mailben  elküldtem  a  képviselők  részére  még
pluszban. 

Faragó  Gáborné  alpolgármester: Nem  olyan  régen  tárgyaltuk  ezt   a  témát  és
döntöttünk a hozzájárulás emeléséről és most újra emelést eszközölnek. Az hogy most
havonta fogják emelni… Tudom, hogy kötelezően ellátandó feladat.
Nem tudom, ha kihívják Nagyfügedre, milyen gyorsasággal és precizitással látja el a
betegeket?

Juhász Jánosné  polgármester: A mentőszolgálat  irányítása alatt  van,  a  diszpécser
szolgálat  veszi  és adja  az irányítást  az orvosi  ügyelet  részére.  Ami a nagyon nagy
problémát jelenti és elhangzott, hogy a sürgősségi kórházi ügyelet, a COVID-19 vírus
alatt, amíg le volt zárva az orvosi ellátási rendszer, a sürgősségi ügyelet sem fogadta a
hozzá irányított betegeket, hanem átküldte az orvosi ügyelethez. Nekik ott kötelességük
volt ellátni a hozzájuk érkező betegeket és ebből magas gyógyszer és injekció költsége
adódott az orvosi ügyeletnek. 

Faragó Gáborné alpolgármester: Kimentek a betegekhez is az orvosi ügyeletről?

Juhász Jánosné polgármester: Igen, kimentek.
Amikor  a  költségvetést  készítették,  több  kiadással  nem  kalkuláltak.  Gyors  átadás-
átvétel volt az előző orvosi ügyelettől, nehéz volt felmérni az igényeket, lehetőségeket.
Reméljük mosmár beáll a rendszer, átlátják megfelelően a dolgokat, megvan az orvosi
létszám is.

Faragó Gáborné alpolgármester: Tulajdonképpen kötelezően ellátandó feladat.

Bernáth Tünde képviselő: Éves szinten 317.340.-Ft lesz a plusz költség?



Dr. Horváth Csilla aljegyző: Igen.

Bernáth Tünde képviselő: Úgysem tudunk mást tenni és az ügyeleti ellátásra szükség
van.

Szekeres  Róbert képviselő:  Az  orvosokat  ki  ellenőrzi?  Az  eszközöket
rendeltetésszerűen használják, illetve arra a célra, amire megkapták? Úgy értem, hogy
az autót nem használják esetleg családi célra? stb…

Juhász Jánosné polgármester: Nem, ilyen nem lehetséges. Tamográf van az autóban.

Szekeres Róbert képviselő:  A tamográf  azt  írja,  hogy  milyen sebességgel  halad,  a
GPS írja azokat az információkat, hogy merre jár. 
Az emberi élet, tehát az egészségügy számomra mindennél fontossabb. Csak az orvos
társadalom óriási hibában él, nem járulnak úgy az adózáshoz, ahogy részükről illene.
Durván 30 évig képezünk egy orvost, számítva az óvodától kezdve taníttatjuk, hogy egy
szakorvos legyen, amikor ledoktorál, munkába áll nem az a cél, hogy ezt meghálálja
annak a társadalomnak,  aki  ezt  neki  lehetővé tette.  Ezért  kérdem, hogy ezekkel az
eszközökkel megfelelően bánnak-e, megbecsülik-e?

Juhász  Jánosné polgármester:  Az  ügyelet  szakmai  vezetőjének  a  feladata  és
kötelessége, hogy ezeknek az eszközöknek a használatát ellenőrizze. A könyvelés és
pénzfelhasználás pedig az ügyvezetőhöz tartozik.

Szekeres Róbert képviselő: Ugye volt egy összeg, amiből nem tudtak gazdálkodni, ezt
kiegészítettük a múltkori testületi ülésen. Már akkor felvetődött, hogy miből keletkezett
ez a hiány? Most megint kérnek hozzá, valahogy kontrolálni kellene a költekezésüket
véleményem szerint. De mondom az emberi élet, az egészség mindentől fontosabb.

Juhász  Jánosné polgármester:  Most  volt  egy  éve  július  1-jén,  hogy  megkezdte
működését az új orvosi  ügyelet  ebben a formában. Én úgy gondolom sokkal jobban
működik, mint az elődje, illetve emberbarátibb, sokat spóroltak, ahhoz viszonyítva, hogy
teljes  orvosi  állománnyal  működnek.  Az  irányító  mentő  szolgálatot  sem  kell  külön
finanszírozni, hiszen rendes  munkaidőben kapják meg a feladatot. 
Bízunk benne, hogy a jövő évi költségvetés a tapasztalatok alapján problémamentesen
megoldódik.

Amennyiben  nincs  több  kérdés,  aki  támogatja  a  15.-Ft/fő  összegű  emelést,  kérem
szavazzon.
A képviselő-testületelfogadta.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozza:

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

48/2020. (IX. 2.) önkormányzati Határozata



A Képviselő-testület megtárgyalta az Orvosi Ügyelet Mikrotérségi Társulás működését érintő kérdés 
tárgyában tett előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

1. A  Képviselő-testület  egyetért  azzal,  hogy  a  Társulás  által  ellátott  orvosi  ügyeleti  feladatok
finanszírozásához  a  tagönkormányzatok  által  fizetett  önkormányzati  hozzájárulás  emelésére
kerüljön.  A  működéséhez  szükséges  többlet  működési  hozzájárulást  –  változatlan  működési
forma mellett – 2020. augusztus 1-jei hatállyal,  15 Ft/fő/hó, összesen  26.515 Ft/hó összegben
biztosítja.

2. A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  Polgármestert  a  Medicina  Kft.  és  a  társulási
tagönkormányzatok között létrejött Együttműködési megállapodás 1. pont szerinti módosításának
aláírására. Felkéri a Polgármestert, hogy az önkormányzati hozzájárulás emelésének 2020. évi
hatását  az  Önkormányzat  2020.  évi  költségvetésének  soron  következő  módosítása  során
szerepeltesse,  valamint  a hozzájárulás mértékét  a következő évek  költségvetésében tervezze
meg.

Határidő: értelem szerint

Felelős: polgármester 

4. Javaslat a Gyöngyös Körzetet Kistérségi Többcélú Társulás Megállapodás
módosítására

Juhász  Jánosné polgármester:  Ez  az  anyag  is  szintén  megküldésre  került   a
képviselők részére, itt arról kell döntenünk, hogy van a Gyöngyösi Kistérségi Társuláson
belül egy idősek szociális ellátásával foglalkozó részleg, amelyből eddig hiányzott  az
időek nappali ellátása, valamint az idősek átmeneti gondozásának a megoldása.
Az idősek nappali  ellátása nálunk már működik  az  Abasári  Mikrotérségi  Társuláson
belül. Ebből a demens betegek és az egyedülálló idős embereknek a nappali ellátását
az alapszolgáltatások keretében végzete a mikrotérségi társulás. A gyöngyösi társulás
most szeretné ezt a feladatellátási formát bevezetni, valamint a másik szociális átmeneti
rászoruló  idősek  elhelyezését  nyújtó  bentlakásos  ellátást  szeretné  biztosítani.  Mint
ahogyan leírták ez nagyon fontos lenne, főleg a mostani helyzetben, mikor nagyon sok
ember  van  egymagára  utalva.  A  rokonok,  ismerősök  távolabb  élnek és  amikor  egy
átmeneti időszakról  van szó,  néhány hónapra vonatkozóan ezt el tudnák látni.  Ezért
kereste meg a társulást a Mátralak Kft., aki tudná ezt a szolgáltatást nyújtani az idősek
részére.  De ahhoz,  hogy ne a teljes ellátás összegét  kelljen az idősektől  elkérni  és
állami  támogatást  tudjon  igényelni  a  társulás,  hogy  tudja  segíteni  ennek  a  két
feladatellátásnak a működését, ezért szükséges a társulási megállapodás módosítása.
Mert amennyiben a társulási megállapodásban szerepel ez a két feladatellátás, akkor
már tud állami normatívát igényelni, ehhez a feladathoz.  Összesen 44 férőhelyes lenne
ez  az  idősek  átmeneti  gondozási  központja,  amelyből  22  férőhelyre  a  települések
időskorú lakosságának biztosítanának helyet. 

Faragó Gáborné alpolgármester: Arról van valamilyen információ, ha bekerül ide egy
idős ember a hozzátartozónak mekkora összeget kell befizetni?



Juhász Jánosné polgármester: Azt nem írták le, csak néhány tájékoztató információ
van, a demens nappali ellátás esetében évi 250.000.-Ft/fő a támogatás, amit az ellátási
szerződésben köteleznének.

Faragó  Gáborné alpolgármester:  De  tulajdonképpen  az  önkormányzatok  nevében
veszik  fel  a  támogatást  és  engem  érdekelne  az  például,  hogy  mennyit  kérnek  el
magától  a betegtől  még ezenfelül? Mert  a demencia egy olyan betegség,  amiről  az
ember nem tehet.

Bernáth Tünde képviselő: Részükre nem is az átmeneti gondozás végeznék, hanem
számukra nappali gondozás lenne, ha jól értem. Az átmeneti gondozás, ha esetleg a
hozzátartozóknak rövid ideig el kell helyezni az adott személyt, mert addig nem tudnak
gondoskodni róla.

Juhász  Jánosné polgármester:  Az  idősotthonokban,  a  szociális  otthonokban  kb.  1
millió  forint  a  bekerülési  összeg,  emellett  még havonta  80-95 ezer  forint  havonta  a
hozzájárulás a hozzátartozók részéről.

Most az ellátás összegéhez kell hozzátenni ebben az esetben. 
Hasonló alapon működne, mint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, tehát lenne egy
önkormányzati  támogatási  része  és  lenne  egy  állami  támogatási  része  és  emellett
hozzá kellene járulni annak az idős nyugdíjasnak vagy a hozzátartózóinak, aki bekerült
az átmeneti otthonba vagy éppen a demens részre. 

Faragó  Gáborné alpolgármester:  Mi  történik  azokkal  az  emberekkel,  akinek  nincs
családja?

Juhász Jánosné polgármester:  Az a személy a nyugdíjából finanszírozza.

Faragó Gáborné alpolgármester: S ha a nyugdíja nem fedezi? Mert ilyenből is van sok.

Juhász Jánosné polgármester: Arra vonatkozóan nincs információm.
Az is megoldás lehet ebben az esetben, ha beadják az önkormányzathoz a támogatási
kérelmet és a leosztott szociális alap terhére segítünk nekik.

Juhász  Jánosné polgármester:  Összességében  a  24  településről  22  főt  tudnak
befogadni.

Szekeres Róbert képviselő: Akkor minden településről 1 főt, azt lehet mondani.  
Mi  alapján  jelölik  ki  azt  az  1  főt?  Ha  tízen  igénylik  mi  alapján  döntenek?  Milyen
feltételeknek kell megfelelnie annak az egy személynek?

Juhász Jánosné polgármester: Nem jelölik ki, igényelni kell, de a döntés nem a mi
feladatunk lesz, ott majd mérlegelik az anyagi és egyéb dolgokat.
Ha  ez  belekerül  az  alapító  okiratba,  akkor  lesz  egy  Szervezeti  és  Működési
Szabályzata, amibe bele fog kerülni, hogy milyen feltételek mellett lehet igénybe venni.



Az igényt a társulás felé kell majd beadni.

Faragó Gáborné alpolgármester:  Az sem biztos,  hogy  Nagyfügedről  bekerül  ember
egyáltalán.

Bernáth  Tünde képviselő:  Meg  nem biztos,  hogy  igény  is  lesz  rá,  nyilván  ez  egy
átmeneti ellátás, amely nem arról szól, hogy most évekig ott tartózkodhat az a személy.
Ez egy pár hetes, vagy esetleg 1-2 hónapos ellátás.

Juhász Jánosné polgármester:  Tehát  ezzel  az ellátással  egy segítő  kezet  nyújtunk
azoknak  az  idős  embereknek  vagy  hozzátartozóknak  akik  nem  tudják  másként
megoldani az ellátást.

Szekeres Róbert képviselő: Annak az 1 főnek.
Juhász Jánosné polgármester: Nem biztos, hogy csak egynek.

Szekeres Róbert képviselő: És nem a nagyfügedi önkormányzat fogja eldönteni, hogy
ki az a személy aki ide bekerül, hanem egy számunkra idegen ember fog a fejünk fölött
dönteni.

Juhász Jánosné polgármester: Valószínűleg ki fogják kérni a véleményünket.

Faragó Gáborné alpolgármester: Szerintem lépjünk tovább szavazzunk. Erre szükség
van, mert egyre több a beteg ember  és akinek problémája van, sajnos. 
Ez az összeg egyébként hány településre oszlik szét?

Juhász  Jánosné polgármester:  Egy  önkormányzatra  vonatkozik  az  összeg  és  24
település  tagja  a  társulásnak.  A  részünkre  leosztott  szociális  keretből  tudjuk
finanszírozni.

Szekeres Róbert képviselő: 1 főre fizet évente 250.000.-Ft-ot, illetve 350.000.-Ft-ot.

Bernáth  Tünde  képviselő:  De  csak  abban  az  esetben  kell  fizetni,  ha  bekerül  a
településről személy. Le van írva, hogy a ténylegesen igénybevett ellátás esetén kell
fizetni a hozzájárulást.

Szekeres  Róbert  képviselő:  Még  azt  nem  látom  leírva,  hogy  az  állam  hány  évig
garantálja  a  részét,  mert  ha  időközben kivonul  vagy  kevesebbel  járul  hozzá,  akkor
nagyobb terhet ró ránk.

Juhász Jánosné polgármester: Ezt évenként meg lehet szüntetni.

Juhász  Jánosné polgármester:  Aki  egyetért  és  elfogadja  a  határozati  javaslatban
szereplő támogatási  összeget,  a demens nappali  ellátása esetében a 250.000.-Ft-ot
évente, az idősek átmeneti gondozása esetében a 350.000.-Ft/fő/év, kérem szavazzon.
A képviselő-testületel egyhangúlag fogadta.



A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta

Juhász Jánosné polgármester:  Továbbá a képviselő-testület  jóváhagyja  a  társulási
megállapodás módosítását az alábbi pontokban:

- a 2/5. a feladatellátás módja címszó alatt kiegészítésre kerül a többcélú társulás
feladatai saját intézményei és ellátási szerződés útján látja el.

- 3/2.1. A szociális intézményi feladatok címszó alatt az idősek, demens betegek
nappali  ellátása  és  fogyatékkal  élő  bentlakásos  és  átmeneti  elhelyezése,
bekezdés kiegészült az idősek átmeneti gondozása kifejezéssel

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről tájékoztassa a Társulási
Tanácsot  és  felhatalmazza  az  egységes  szerkezetbe  foglalt  társulási  megállapodás
aláírására.

Aki ezt támogatja, kérem szavazzon.

A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül

az alábbi határozatot hozza:

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

49/2020. (IX. 2.) önkormányzati Határozata

A Képviselő-testület a Gyöngyös és Körzete Többcélú Társulás előterjesztésében foglaltakat 
megtárgyalta és az alábbiak szerint döntött: 

A Képviselő-testület elfogadta  a demens beteg nappali  ellátása esetében  éves szinten 250.000.-Ft/fő
összeget, az idősek átmeneti gondozása esetében az évi 350.000.-Ft/fő összeget.
A  képviselő-testület  jóváhagyja  a  Gyöngyös  és  Körzete  Többcélú  Társulás  társulási  megállapodás
módosítását az alábbi pontokban:

- a 2/5. a feladatellátás módja címszó alatt kiegészítésre kerül a többcélú társulás feladatai saját
intézményei és ellátási szerződés útján látja el.

- 3/2.1. A szociális intézményi feladatok címszó alatt az idősek, demens betegek nappali ellátása
és fogyatékkal élő bentlakásos és átmeneti elhelyezése, bekezdés kiegészült az idősek átmeneti
gondozása kifejezéssel.

A  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  döntéséről  tájékoztassa  a  Társulási  Tanácsot  és
felhatalmazza az egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás aláírására.

Határidő: értelem szerint

Felelős: polgármester 



5. A  Helyi  termelői  piac  kivitelezése  tárgyában  a  Képviselő-testület
támogatásának kérése

Juhász Jánosné polgármester: Egy tájékoztatást szeretnék még a képviselő-testület
elé  behozni.  Igaz,  hogy  nem  vettük  fel  napirendi  pontba,  de  úgy  gondolom  erről
mindenképpen beszélnünk kell, ugyanis hamarosan eszközölni kell, valószínűleg már a
jövő  hét  folyamán.  A  helyi  termelői  piac  kivitelezési  munkáinak  befejezésére  2020.
augusztus 31-e volt a határidő. Az a vállalkozó, aki vállalta a termelői piac kivitelezését
folyamatosan hárít, tolja maga előtt a dolgokat, ígérget. Nagy beruházás előrehaladás
nem látszik ezen a területen. Ezért szeretném a képviselő-testület támogatását kérni
abban,  hogy  mivel  2020.  augusztus  31-e  volt  az  utolsó  befejezési  határidő  a  piac
megvalósítására, amennyiben a jövő héten tényleges munkavégzésre nem kerül sor, a
kivitelezővel  kötött  kivitelezési  szerződést  az  önkormányzat  felbontsa.  Ezután
lehetőségünk  adódik  arra,  hogy  egy  másik  kivitelezővel,  aki  vállalja  ugyanezzel  a
műszaki tartalommal a kivitelezés elvégzést szerződést kössünk és akkor mi még ezt a
piacot  meg  tudjuk  építtetni.  Természetesen  az  előleget,  amit  adtunk  a  mostani
kivitelezőnek,  amit  előír  a  pályázati  szerződés,  azt  az előleget  az önkormányzat  az
elvégzett minőségi munka hiányában arányosan visszakövetelheti a kivitelezőtől. Itt a
teljes elvégzett munka, ami minőségi munka az a kavicságy leterítése volt a térkő alá.
Tehát valószínűleg lesz visszakövetelési részünk a számára kifizetett előlegből. Nagyon
sokat  tárgyaltam  velük,  két  héttel  ezelőtt  is  hívtam  a  kivitelezőt,  a  Fejlesztési  és
Koordinációs Nonprofit Központ Kft-t, hogy sürget az idő. Amit megcsináltak, azt is fel
kell szedni, a térkő úgy lett lerakva, hogy azt nem lehet minősíteni. Most péntekig kértek
haladékot az irányítóközpont valamint a kivitelező és ígérték, hogy tájékoztatni fognak a
további munkafolyamatokról. Az e-naplóba csak a mi beírásaink vannak, azt tudni kell.
Folyamatosan jeleztük, hogy nem készült el a munka, nem haladnak vele. A mai napon
bejegyzésre került,  hogy kezdeményezni  fogjuk a  szerződés  felbontását.  A műszaki
ellenőr elhatárolódik, mert nincs munkavégzés és nincs mit ellenőrizni. Írtam a Magyar
Államkincstárnak egy levelet, közölték, hogy a kötbért és az egyéb dolgokat mire lehet
felhasználni. Már 4 alkalommal szólítottam fel a Fejlesztési és Koordinációs Központ
Nonprofit Kft-t és a kivitelezőt, hogy tegyen lépéseket. Mindegyik levélben leírtam azt,
hogy amennyiben nem történik előrelépés, akkor a szerződés felbontásra kerül. Most
érkeztünk el ahhoz a ponthoz, hogy ezt nem tűrhetjük tovább, ezt a lépést meg kell
tenni, amennyiben a képviselő-testület a támogatásáról biztosít engem.
2020. október 31-ig át is kell adni, mert letelik a három év, ami erre a kivitelezésre volt
biztosítva. 
Az iskola  épületének  garanciális  visszajavítását  szintén  egy  másik  vállalkozóval  kell
elvégeztetni,  tehát  folyamatban  van,  egyeztetve  az  ottani  műszaki  ellenőrrel.  Tehát
letelt már most bőven az 1 év amit adtak a visszajavításra és nem történ semmi. A
2.900.000.-Ft-ból,  amit  jótállási  biztosítékként  hagytak  az  önkormányzat  számláján
abból tudjuk elvégeztetni.
Természetesen a piacnál is a kötbér van folyamatban.

Faragó Gáborné alpolgármester: Lesz majd kitől behajtani?



Juhász Jánosné polgármester: Bízom benne, hogy igen. Tehát azért sürgetném ezt a
dolgot, hogy még időben meg tudjam ezeket a lépéseket tenni.

Szekeres Róbert képviselő:  Megkérdezhetem, hogy miért oda lett  építve  a piactér?
Miért arra az eldugott  helyre? Ha meg is épül, ki lesz-e használva? Tehát,  hogy az
árusok oda fognak menni, vagy rá lesznek kényszerítve?

Juhász Jánosné polgármester: Az az igazság, hogy most eléggé áldatlan állapot van
már a régi piactéren. Sokat beszélgetek az árusokkal, már várják, hogy átköltözzünk az
új helyre. Szerintem, ha a lakosság megszokja, akkor az nincs eldugottabb helyen.
Ha olyan áru van, ami érdekli  a lakosságot, tehát kereslet is van rá, akkor ez nincs
annyira távol.

Szekres Róbert képviselő: Miért kellett odavinni?

Juhász  Jánosné polgármester:  Azért  kellett  odavinni,  mert  most  már  nem
működhetnek csak engedélyezett  piacok. Már korábban meg akartuk valósítani az új
piac létesítését, de az akkori pályázatba nem kerültünk be, mert nem feleltünk meg a
kitételnek.
Abban a pályázatban is szerettük volna,  ha  a mostani  helyén  tudjuk megépíteni  a
piacot, viszont ez egy útkereszteződés. Ez a települési térképen útkereszteződésként
szerepel, és erre a helyre nem adnak építési engedélyt. 
A legközelebbi alkalmas hely pedig ez a terület volt.

Szekeres  Róbert képviselő:  Nem  lehetett  volna  kisajátítani  vagy  peresíteni,  hogy
legyen helyrajzi száma?

Juhász Jánosné polgármester: Nem, mert balesetveszélyes.

Szekeres Róbert képviselő: A másik teleknél is van útkereszteződés.

Juhász  Jánosné polgármester:  De  ott  konkrétan  nem  az  útkereszteződésben  fog
elhelyezkedni a piac.
Illetve a mostani piac területénél maga a hely sem lett volna elegendő, a vizesblokk már
nem fért volna oda. Pályázati feltételként szerepel, hogy legyen zöldterület is. Parkolót
kell biztosítani.

Szekres Róbert képviselő:  Az építés  alatt  a  munkaterületet  a vállalkozónak kellene
rendben tartani,  jelenleg nagy fű van,  a térkő oda van szállítva,  van egy gyalázatos
térkövezés. 

Juhász Jánosné polgármester: Amennyiben támogatják, hogy ha jövő hét végéig nem
történik érdemleges munka a piac kivitelezési munkáiban a szeződés felbontásra kerül
a kivitelezővel, kérem szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül



az alábbi határozatot hozza:

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

50/2020. (IX. 2.) önkormányzati Határozata

A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben 2020. 09.11. napjáig a kivitelezési munkálatok
nem folytatódnak a Helyi termelői piac pályázat tekintetében, akkor a Polgármester felbontja a szerződést
a  polgári  jogi  szabályozásnak  megfelelően  és  egyeben  a  kivitelező  részére  már  megfizetett  előleg
összegének visszafizetését, továbbá kártérítést követeljen. 
A fentiek mellett amennyiben szükséges a Képviselő-testület új kivitelezőt választ és bíz meg a pályázat
kivitelezésére.

Határidő: értelem szerint

Felelős: polgármester 

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

Juhász Jánosné              Dr. Horváth Csilla
  polgármester               aljegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Faragó Gáborné                              Szekeres Róbert
 alpolgármester                               képviselő


