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Jelen vannak: Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részéről

Juhász Jánosné polgármester
Faragó Gáborné képviselő
Bernáth Tünde képviselő
Zomboriné Pap Mária képviselő
Dr. Borbély Gergő képviselő
Szekeres Róbert képviselő
Ürmös István képviselő

Tanácskozási joggal vesz részt:

Dr. Pető László helyettes jegyző

Jegyzőkönyvvezető:

Gyetvai Andrea            gazdálkodási előadó
  
Juhász  Jánosné  polgármester:  Köszöntöm  a  testületi  ülés  résztvevőit.  Először  is
hallgassuk meg a Himnuszt, melyhez kérem mindenki álljon fel.

A  mai  napon  a  2019.  évi  önkormányzati  választások  befejezésével  az  újonnan
megválasztott képviselő-testület alakuló ülésére kerül sor. Megállapítom, hogy mind a 6
megválasztott  képviselő  megjelent,  ezért  az  ülés  határozatképes.  Képviselő-testület
ülése  az  SZMSZ-ben  előírtaknak  megfelelően  került  összehívásra.  A  jegyzőkönyv
hitelesítésére  Bernáth Tünde képviselő asszonyt és Dr. Borbély Gergő képviselő urat
javasolom  kijelölni.  Aki  egyetért  a  jegyzőkönyv  hitelesítők  személyével,  kérem
szavazzon.  

(A  testület  tagjai  egyhangúan  elfogadták  a  jegyzőkönyv  hitelesítésére  kijelölt
személyeket.)

A  mai  alakuló  ülés  napirendi  pontjai  megküldésre  kerültek  a  képviselők  részére.
Javaslom,  hogy  az  alakuló  ülés  napirendjeit  a  meghívóban foglalt  napirendi  pontok
sorrendje szerint folytassuk le.
A meghívóban szereplő napirendi pontokkal kapcsolatban van-e valakinek egyéb 
módosító javaslata? Amennyiben nincs, aki a meghívóban szereplő napirendi pontokat
elfogadja és nincs észrevétele, kérem, hogy szavazzon.

(A testület tagjai egyhangúan elfogadták a napirendi pontot.)



1. A Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményeiről

Juhász Jánosné  polgármester:  Felkérem Fehér Laurát,  a Helyi  Választási  Bizottság
elnökét,  hogy  tájékoztassa  a  Képviselő-testületet  a  2019.  évi  helyi  önkormányzati
választás eredményeiről. 

Dr.  Pető László helyettes jegyző:  Elvenném Elnök  Asszonytól  a  szót  egy  pár  perc
erejéig. Elsősorban köszönöm Elnök Asszonynak a munkáját. 
A Köztársaság elnök által kitűzött szavazás problémamentesen elindult. A HVB tagjai
egész  nap  a  szavazóhelységben  tartózkodtak,  végig  határozatképes  állapotban
működtek.  A számlálásnál  adódott  egy kis probléma, hajnal  5 órára történt  meg az
eredmény megállapítása, miután többször is átszámolták a szavazatokat, nemcsak a
kötelező 2 alkalommal. Próbált a HVB teljesen alapos lenni. Rendkívüli  eseményünk
nem  történt  aznap,  mondhatni  minden  problémamentesen  zajlott.  A  határozatok
kiküldésre  kerültek,  azok  jogerőre  emelkedtek.  Főjegyző  úrral  minden  le  van
egyeztetve, úgyhogy a mai alakuló ülésnek semmilyen akadálya nincs, sem jogi, sem
igazgatási  szempontból.  Az  előterjesztés  második  és  harmadik  oldalán  vannak  az
eredmények.  A továbbiakban az Elnök Asszony ismerteti az eredményeket részletesen
a Képviselő-testülettel.

Fehér Laura HVB elnök: Gratulálok mindenkinek.
A polgármester választásnál Juhász Jánosné kapta a legtöbb szavazatot, összesen 345
szavaztot  kapott.  Második  lett  Jancsovicsné  Harnos  Brigitta  238  szavazattal,  és
harmadik  helyen  Ürmös  István  végzett  207  szavazattal.  Összesen  790  érvényes
szavazatot  adtak  le,  ezenkívül  7  érvénytelen  szavazat  is  született.  Urnából  nem
hiányzott egy szavazólap sem.

A továbbiakban a képviselőket ismertetem.
Mága József független jelölt kapott 128 szavazatot
Ürmös István Párbeszéd jelölt kapott 241 szavazatot
Szekeres Róbert független jelölt kapott 225 szavazatot
Bernáth Tünde független jelölt kapott 294 szavazatot
Fehér Linda független jelölt kapott 143 szavazatot
Faragó Gáborné független jelölt kapott 226 szavazatot
Tóth Róbert független jelölt kapott 144 szavazatot
Dr. Borbély Gergő független jelölt kapott 397 szavazatot
Zomboriné Pap Mária független jelölt kapott 259 szavazatot
Szadai Marianna független jelölt kapott 193 szavazatot
Tóth Zsolt független jelölt kapott 210 szavazatot
Siposné Talicskó Veronika kapott 141 szavazatot
Juhász Jánosné független jelölt kapott 303 szavazatot
Prezenszki Tibor független jelölt kapott 221 szavazatot



Az érvényes szavazólapok száma 788 darab volt, érvénytelen szavazólapok száma 9
darab, az urnából egy sem hiányzott.

A  megyei  önkormányzati  választásnál  a  DK-Jobbik-MSZP-Momentum-Mindenki
Magyarországa  Mozgalom  205  szavazatot  kapott,  a  Fidesz-KDNP  kapott  563
szavazatot.
Összesen  768 érvényes  szavazat  lett,  érvénytelen  pedig  29 darab,  az urnából  egy
szavazólap sem hiányzott.

Mandátumot kaptak a következő jelöltek:
Juhász  Jánosné  polgármester,  valamint  Bernáth  Tünde,  Dr.  Borbély  Gergő,  Faragó
Gáborné, Ürmös István, Szekeres Róbert, Zomboriné Pap Mária képviselők.

Juhász  Jánosné polgármester:  Szeretném  én  is  megköszönni  az  Elnök  Asszony
munkáját. Sok sikert kívánok neki a továbbiakban. Remélem, még sok választást fog
koordinálni itt Nagyfügeden. 

2. A képviselők és a polgármester eskütétele, a kinevezési okmányok átvétele

Juhász Jánosné polgármester: A második napirendi pontban történik a képviselők és a
polgármester  eskütétele,  valamint  a  kinevezési  okmányok  átvétele.  Az  esküt  veszi
Fehér Laura a HVB elnöke, kérem mondja előre az eskü szövegét.
Kérem, hogy az eskütételhez  álljanak fel.

Képviselők:
 „ Én…. becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak
Alaptörvényéhez  hű  leszek,  jogszabályait  megtartom  és  másokkal  is  megtartatom.
Települési önkormányzati képviselői tisztségemből eredő feladataim Nagyfüged község
fejlődésének  előmozdítása  érdekében  lelkiismeretesen  teljesítem.  Tisztségemet  a
Magyar Nemzet javára gyakorlom.
Az esküttevő meggyőződése szerint: „Isten engem úgy segéljen.”

(A képviselői esküokmányok átvétele)

A következőekben a polgármester eskütétele következik, az eskü szövegét Fehér Laura
HVB elnök mondja előre.

Juhász Jánosné polgármester: 
„ Én…. becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak
Alaptörvényéhez  hű  leszek,  jogszabályait  megtartom  és  másokkal  is  megtartatom.
Polgármesteri  tisztségemből  eredő  feladataim  Nagyfüged  község  fejlődésének
előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem. Tisztségemet a Magyar Nemzet
javára gyakorlom.
Az esküttevő meggyőződése szerint: „Isten engem úgy segéljen.”



(polgármesteri esküokmány átvétele)

3. Alpolgármester megválasztása

Juhász  Jánosné polgármester:  Az  alpolgármester  választás  következik,  melyre  a
polgármesterként  szeretnék  javaslatot  tenni  a  2019-2024-ig  tartó  időszakra.  Sokat
gondolkodtam, hogy ki lenne erre a feladatra a legalkalmasabb, akinek tapasztalata,
szabadideje  lehetőséget  ad  arra,  hogy  engem,  mint  polgármestert  bármikor  tudjon
helyettesíteni,  tudjon  képviselni.  Az  alpolgármesteri  tisztségre  Faragó  Gáborné
képviselő asszonyt javasolnám.
Az alpolgármester választás menetét Jegyző úr fogja ismertetni.

Dr.  Pető  László helyettes  jegyző:  Polgármester  asszonynak  javaslatot  kell  tenni  a
szavazatszámláló  bizottság  (továbbiakban:  SZSZB)  tagjaira  az  elnök  megjelölésére
plusz két személyre a képviselők közül. Megkérem, hogy javasolja a három főt.

Juhász  Jánosné polgármester:  Szeretnék  javaslatot  tenni  a  SZSZB  tagjaira.  A
bizottság  elnöki  posztjára  felkérném  Dr.  Borbély  Gergő  képviselő  urat,  valamint
tagoknak felkérném Bernáth Tünde képviselő asszonyt és Szekeres Róbert képviselő
urat.

(A nevezettek elvállalták a feladatot.)

Juhász Jánosné polgármester: Aki elfogadja az SZSZB tagjait kérem szavazzon.

A testület egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal,ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

az alábbi határozatot hozza:

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

80/2019. (X. 28.) önkormányzati Határozata

Nagyfüged  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  alpolgármesteri  választást
lebonyolító  eseti  bizottság elnökévé Dr. Borbély Gergő képviselőt,  tagjainak Bernáth
Tünde és Szekeres Róbert képviselőket választja. 

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal.

Juhász Jánosné polgármester: Az alpolgármester választás titkos szavazással zajlik,
mindenki fog kapni egy szavazólapot, melyen az alpolgármester jelölt neve szerepel. A
szavazó  helyiségbe  mindenki  egyenként  elvonul,  ahol  megteszi  a  szavazatát  és
beledobja a szavazóládába.



Dr. Pető László helyettes jegyző: Az SZSZB megszámolja a szavazatokat, kiállítja a
jegyzőkönyvet, majd azt követően tájékoztatja a képviselő testületet az eredményről.

Juhász  Jánosné polgármester:  Még  egy  kérdésem  lenne,  mivel  Faragó  Gáborné
személyesen érintett az ügyben, szavazásra teszem fel az alpolgármester választásban
való döntéshozatalban való részvételét.
Tehát ez annyit jelent, hogy a képviselő asszony élhet-e szavazással az alpolgármester
választásnál.

Dr. Pető László helyettes jegyző: Lehet igennel, nemmel vagy tartózkodással szavazni.

Juhász Jánosné polgármester:  Tehát  aki  egyetért  azzal,  hogy  Faragó  Gáborné  is
szavazzon az alpolgármesteri tisztséggel kapcsolatban, kérem szavazzon.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal és 3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozza:

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

81/2019. (X. 28.) önkormányzati Határozata

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Faragó Gáborné képviselőt nem
zárja ki az alpolgármester választásra vonatkozó döntéshozatalból.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Juhász Jánosné polgármester: Tehát megállapítom a szavazás eredményeként, hogy
a  képviselő  asszony  is  részt  vehet  az  alpolgármester  választásban  és  leadhatja  a
szavazatát.
Megkérem a választott SZSZB-ot, hogy bonyolítsa le az alpolgármester választást.

Szekeres  Róbert képviselő:  Én  személy  szerint  kíváncsi  lennék  arra,  hogy  az
alpolgármester miért  vállalja  ezt  a pozíciót  és a  képviselőkre  is,  hogy milyen célból
indultak  képviselőnek.  Mi  motiválja  őket.  A  szavazás  szempontjából  ezt  fontos
kérdésnek tartanám.

Juhász Jánosné polgármester: Ez most az alakuló ülés, a következő testületi ülésen
lehet ez téma, ugyanis jelenleg a napirendi pontokhoz tartani kell magunkat.

Faragó Gáborné képviselő:  Úgy gondolom, hogy egy kistelepülésen élünk,mindenki
ismeri a másikat. Véleményem szerint, ha valaki Nagyfüged községért akar tenni, azért
dolgozik, hogy a település előre lépjen és haladjunk a fejlődés útján.



Juhász  Jánosné polgármester:  Megkérdezem  érintett  Faragó  Gábornétól,  hogy  a
továbbiakban  kéri-e,  hogy  az  eredmény  megállapítása  zárt  ülés  keretein  belül
történjen?

Faragó Gáborné képviselő: Igen.

Juhász Jánosné polgármester: Akkor kérném az eredmény megállapítás részére, hogy
a nem képviselő tagok fáradjanak ki az előtérbe.

A zárt ülésről szóló döntést a zárt ülésről szóló jegyzőkönyv tartalmazza.

Juhász  Jánosné polgámester:  Megköszönöm  a  bizottság  munkáját.  Visszajöhet  a
testületi ülés többi résztvevője.
Tájékoztatom  a  megjelenteket,  hogy  a  szavazás  érvényes  volt,  ennek
eredményeképpen  Faragó  Gáborné  alpolgármesterként  fog  a  továbbiakban  az
önkormányzatnál tevékenykedni. A továbbiakban megkérem Faragó Gábornét, hogy az
eskütételhez legyen szíves felállni.

Juhász Jánosné polgármester: 
„ Én…. becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak
Alaptörvényéhez  hű  leszek,  jogszabályait  megtartom  és  másokkal  is  megtartatom.
Polgármesteri  tisztségemből  eredő  feladataim  Nagyfüged  község  fejlődésének
előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem. Tisztségemet a Magyar Nemzet
javára gyakorlom.
Az esküttevő meggyőződése szerint: „Isten engem úgy segéljen.”

4. Polgármester illetményének költségtérítésének megállapítása

Dr.  Pető  László helyettes  jegyző:  A  polgármesteri  fizetést  törvény  szabályozza,  a
képviselő-testület sem mínuszban, sem pluszban nem térhet el ettől. A Törvényességi
Felügyeleti Osztálytól kaptunk erre egy iránymutatást, melyben részletesen le van ez
írva. A jelenlegi jogszabályi háttér mellett, figyelembevéve Nagyfüged lakosságszámát
498.600 Ft a bruttó fizetése a polgármesternek. Ez sávosan lakosságszám arányosan
van meghatározva. A költségtérítés összege pedig ennek a 15%-a, azaz bruttó 74.790
Ft. Erre tennék javaslatot, tehát a képviselő-testületnek ezt kellene elfogadni.
 
Juhász Jánosné polgármester: Van-e kérdése ezzel kapcsolatban valakinek esetleg?

Szekeres Róbert képviselő: Megvolt a részletes ismertetés, szerintem ez elég volt.

Juhász Jánosné polgármester:  Mivel  Én személy szerint  érintett  vagyok az ügyben
kérem szavazzanak a döntéshozatalból történő kizárásom tárgyában. 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással ellenszavazt nélkül az alábbi
határozatot hozza:



Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
83/2019. (X. 28.) önkormányzati Határozata

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Juhász Jánosné polgármestert
nem  zárja  ki a  polgármester  illetményének,  költségtérítésének  megállapítására
vonatkozó döntéshozatalból..

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

 
Juhász  Jánosné polgármester:  Amennyiben  a  képviselő-testület  elfogadja  a
polgármester díjazását, a havi bruttó bért valamint a költség térítést kérem szavazzon.
A testület egyhangúlag elfogadta.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal,ellenszavazat nélkül 1 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

84/2019. (X. 28.) önkormányzati Határozat

Nagyfüged  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Juhász  jánosné  polgármester
illetményét és költségtérítését 2019. október 13-tól az alábbiak szerint állapítja meg:
- Illetménye összege: havi bruttó 498.600,- Ft
- A költségtérítés összege: havi 74.790,- Ft

Felelős: Helyettes jegyző
Határidő: azonnal

5. Az  alpolgármester  és  az  önkormányzati  képviselők  és  külsős  bizottsági
tagok tiszteletdíjának megtárgyalása

Dr. Pető László helyettes jegyző: 2014. óta volt egy változás a Mötv-ben, szabad kezet
kapott  a  képviselő-testület,  ez  azt  jelenti,  hogy  a  képviselő-testület  akármilyen
tiszteletdíjat megállapíthat a képviselőknek, vagy akár a külsős bizottsági tagoknak is.
Egyetlen feltétel van, hogy a megállapított tiszteletdíj a járulékokkal együtt, figyelembe
véve  az önkormányzat  bevételét  nem veszélyeztetheti  az önkormányzat  működését.
Tájkoztatásul közlöm, hogy az elmúlt időszakban 28.500 Ft volt a képviselői tiszteledíj,
illetve az alpolgármesteri tiszteletdíj bruttó összege. Ettől természetesen el lehet térni,
van-e valakinek módosító javalata?



Juhász Jánosné polgármester: Én nem szeretném, ha a képviselők lemondanának a
tisztelet  díjukról,  hiszen  mindenkitől  aktív  munkát  várok.  Tehát  szeretném,  ha  a
képviselők tiszteletdíjat állapítanának meg a saját részükre. Felajánlani már nem lehet,
csak abban az esetben, hogyha megállapítjuk a tiszteletdíjat a képviselő felveszi azt,
majd azt követően felajánlja. A továbbiakban várom a javaslatokat.

Ürmös István képviselő: Véleményem szerint elfogadjuk azt a tisztelet díjat, amit az
előző testületi tagok kaptak. Nincs egyéb javaslat.

Szekeres Róbert képviselő: Nekem lenne egy olyan javaslatom, hogy az a képviselő,
aki  az adott  hónapban nem vesz részt  a testületi  ülésen ne kapjon arra a hónapra
tiszteletdíjat.

Juhász  Jánosné polgármester:  A  következő  testületi  ülésen  fogjuk  tárgyalni  az
önkormányzat SZMSZ-ét és azt ebben fogjuk lerögzíteni. Egyébként ahhoz is várom
majd a képviselők módosító javaslatát, kiosztásra fog kerülni az eddigi SZMSZ.
A jegyző úr a következő testületi ülésre elkészíti majd az SZMSZ-t, hiszen azt követően
aszerint kell, hogy működjünk.

Szekeres Róbert képviselő: Még az a véleményem, hogy a havi egy alkalom kevés a
testületi ülés szempontjából, szeretném, ha sűrűbben tartanánk.

Juhász Jánosné polgármester: Kötelezően évi 6 alkalmat írnak elő a testületi ülések
számára.  A munkarendünkben meghatározásra  kerülnek ezek  az alkalmak sőt  több
alkalom,  mert  minimum 10  rendes  ülést  szoktunk  tartani.  Egyéb  esetben  rendkívüli
testületi  ülést szoktunk tartani, amikor olyan feladat vagy rendkívüli  esemény adódik,
melyhez feltétlenül döntés szükséges.
Valamint a képviselők írásos beterjesztésére a polgármester összehívja a testületet.
Van-e még egyéb kérdés?
Amennyiben nincs és elfogadják képviselői  tiszteletdíjként a havi  28.500 Ft-ot kérem
szavazzanak.
A testület egyhangúlag elfogadta.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal,ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
az alábbi határozatot hozza:

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

85/2019. (X. 28.) önkormányzati Határozat

Nagyfüged  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Képviselő-testület  képviselő
tagjai számára havi 28.500,- Ft. tiszteletdíjat állapít meg.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal



Juhász Jánosné polgámester: Az alpolgármester havi tiszteletdíját is meg kell szavazni
a képviselő-testületnek, ez is szintén 28.500 Ft.
A testület egyhangúlag elfogadta.

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

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

86/2019. (X. 28.) önkormányzati Határozat

Nagyfüged Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az alpolármester  részére havi
28.500,- Ft. tiszteletdíjat állapít meg.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Juhász Jánosné polgármester: Külsős bizottsági tagok tisztelet díjáról még nem esett
szó.  Eddig  nem  volt  díjazásuk,  várom  a  képviselő-testület  javaslatát  ezzel
kapcsolatosan.

Ürmös István képviselő: Nekem lenne olyan kérdésem, hogy a későbbiek folyamán is
lehet megszavazni tisztelet díjat a külsős bizottsági tagoknak?

Dr. Pető László helyettes jegyző: Lehet a későbbiekben is, de legcélszerűbb az alakuló
ülésen,  érdemes  most  letisztázni,  mert  az  SZMSZ-t  annak  függvényében  tudom
módosítani.  Ha  szervezeti  változás  van  akkor  igen,  mivel  a  Magyarországi
Önkormányzatokról  szóló  törvényben  többféle  bizottsági  struktúra  működik.  Jelen
esetben  nálunk  van  pénzügyi  és  szociális  bizottság,  de  akár  lehetne  egy  ügyrendi
bizottságot is létrehozni. Amennyiben a jelenlegi bizottságok megszavazásra kerülnek,
akkor attól eltérni nem lehet, így az újonnan létrehozott bizottságra is vonatkozna.

Ürmös István képviselő: Az lett volna a javaslatom, amennyiben lehetett volna, hogy
először  nézzük  meg a munkájukat  a külsős  bizottsági  tagoknak,  s annak a  fejében
kaptak volna tiszteletdíjat.

Dr.  Pető  László helyettes  jegyző:  A  későbbiek  során,  ha  valamelyik  képviselő
beterjeszti,  megtárgyaljuk  és  tudunk  utána  módosítani  rajta.  Viszont  most  kellene
tárgyalni, mert a tagok is úgy vállalják a feladataikat.

Juhász  Jánosné  polgámester:  Amennyiben  nincs  egyéb  kérdés  és  javaslat,
szavazásra  teszem  fel,  hogy  kapjanak-e  a  külsős  bizottsági  tagok  tiszteletdíjat.  Aki
egyetért azzal, hogy kapjanak, kérem szavazzon.
A testület nem elfogadta.

A képviselő-testület 0 igen szavazattal,7 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozza:



Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

87/2019. (X. 28.) önkormányzati Határozat

Nagyfüged  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Képviselő-testület
bizottságának nem képviselő tagjai számára nem állapít meg tiszteletdíjat.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Juhász  Jánosné polgármester:  Szervezeti  kérdések  következnek,  mégpedig  a
bizottságok megválasztása. Javaslom, hogy a képviselő-testület az előző ciklusokban
működő  bizottságokat  alakítsa  ki  most  is  erre  az  öt  évre.  Tehát  volt  egy  pénzügyi
bizottság, melynek feladata a költségvetés és zárszámadás tárgyalása, javaslattétele
volt.Valamint  a  szociális  bizottság,  feladata  az  önkormányzatnál  előforduló  szociális
ügyek kezelése. Javaslatot teszek a tagok személyére, a bizottságok az elnököt maguk
közül választják ki. Pénzügyi bizottsági tagoknak szeretném javasolni Szekeres Róbert
és  Ürmös István  képviselő  urakat,  Zomboriné  Pap  Mária képviselő  asszonyt,  illetve
külsős tagként Fenyvesié Őzse Ilonát és Szilágyi Dánielt.
Van-e valakinek javaslata ezzel kapcsolatban?

Szekeres  Róbert képviselő:  Én  ezt  nem  szeretném  elvállalni  és  magam  helyett
javasolnám  Bernáth  Tünde  képviselő  asszonyt,  mivel  pénzügyben  dolgozik  és
alkalmasabbnak tartom, hogy ezt a pozíciót betöltse.

Juhász  Jánosné polgármester:  Megkérdezem  Bernát  Tünde  képviselő  asszonyt
vállalja-e ezt a feladatot?

Bernáth Tünde képviselő: Nem.

Juhász  Jánosné polgármester:  Én  sem  szeretném,  mert  úgy  gondolom
összeférhetetlen a kettőnk személye. Szeretném, ha ez a felállás megmaradna, minden
segítséget  megkapnak a gazdálkodóktól  és a jegyző úrtól,  nagyon jól  áttekinthető a
költségvetésünk. Szerintem mindenképp meg kell próbálni.

Szekeres  Róbert képviselő:  Elég  magas  önkritikám  van  magammal  szemben,  úgy
érzem nekem ez nehéz feladat lenne.

Bernáth Tünde képviselő: Megköszöm, hogy rám gondoltál, de a két gazdálkodó profi
módon  végzi  a  feladatát,  több  elismerést  kaptak  kívülálló  szervezetektől,  akik  őket
felügyelik,  korrektül  fognak  együttműködni.  Jól  érthetően  és  hatékonyan  el  tudják
magyarázni az összes összetevőjét a költségvetésnek.



Juhász Jánosné  polgámester: Ha Szekeres Róbert képviselő úr ragaszkodik ahhoz,
hogy  nem  szeretne  a  tagja  lenni  a  Pénzügyi  bizottságnak,  akkor  négy  fővel  fog
megalakulni, ehhez igazítjuk az SZMSZ-ünket.
Akkor aki az általam javasolt tagok szerint elfogadja a bizottsági tagokat Ürmös Istvánt,
Zomboriné Pap Máriát, Fenyvesiné Őzse Ilonát és Szilágyi Dánielt kérem szavazzon.
A testület egyhangúlag elfogadta.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal,ellenszavazat nélkül 1 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

88/2019. (X. 28.) önkormányzati Határozat

Nagyfüged Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a Pénzügyi  Bizottság tagjaivá
Ürmös  Istvánt,  Zomboriné  Pap  Máriát,  Fenyvesiné  Őzse  Ilonát  és  Szilágyi  Dánielt
választja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Juhász Jánosné polgármester: A szociális bizottsági tagságra javaslom Bernát Tünde
képviselő asszonyt, Dr. Borbély Gergő képviselő urat, valamint külsős tagként Fehérné
Lukács Edinát.
Kérném a hozzászólásokat, javaslatokat.

Ürmös István képviselő: A nemzetiségi  önkormányzat  elnöke jelen lehet a szociális
bizottsági ülésen, nem szavazhat csak javaslatot tehet, ha jól tudom.

Juhász Jánosné polgármester: Ez nem előírás, tehát a nemzetiségi önkormányzat egy
teljesen  különálló  dolog.  Mint  kívülálló  külsős  személy  vehetne  részt  a  bizottsági
üléseken.  Javaslatot  nem  tehet  csak  tanácskozási  joggal  vehet  részt  a  képviselő-
testületi  üléseken.  A rendes testületi  ülésekre eddig  is  minden  alkalommal  meg lett
hívva a nemzetiségi önkormányzat elnöke.

Ürmös István képviselő: Esetleg nem bővülhet még egy taggal a szociális bizottság
létszáma? Mondjuk Szekeres Róbert személyével?

Dr. Pető László helyettes jegyző: Ha tesznek rá javaslatot akkor igen.

Ürmös  István képviselő:  Igen,  Szekeres  Róbertet  szeretném  javasolni  a  szociális
bizottság tagjának.
 
Juhász Jánosné polgármester: Szeres Róbertet megkérdezzük, hogy vállalja-e?

Szekeres Róbert képviselő: Igen, vállalom.



Juhász Jánosné  polgámester: Ehhez az SZMSZ-ben módosítani kell,  mivel a tagok
számának  nem  ez  van  meghatározva.  Aki  egyetért  a  négy  fős  szociális  bizottság
tagjával, név szerint Bernáth Tünde, Dr. Borbély Gergő, Szerekes Róbert és Fehérné
Lukács Edina, kérem szavazzon. 
A testület egyhangúlag elfogadta.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal,ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

89/2019. (X. 28.) önkormányzati Határozat

Nagyfüged  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Szociális  Bizottság tagjaivá
Bernáth  Tündét,  Dr.  Borbély  Gergőt,  Szerekes  Róbertet  és  Fehérné  Lukács  Edinát
választja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Juhász  Jánosné polgármester:  A  továbbiakban  megkérném  a  külsős  bizottsági
tagokat, hogy a munkájuk megkezdéséhez legyenek szívesek az esküt letenni.
Az eskütételhez kérem álljanak fel.
Az esküt előmondja a polgármester.

Külsős bizottsági tagok:
„ Én…. becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak
Alaptörvényéhez  hű  leszek,  jogszabályait  megtartom  és  másokkal  is  megtartatom.
Nagyfüged  község  testülete  ….  bizottsági  tag  tisztségemből  eredő  feladataim
Nagyfüged község  fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem.
Tisztségemet a Magyar Nemzet javára gyakorlom.
Az esküttevő meggyőződése szerint: „Isten engem úgy segéljen.”

Dr. Pető László helyettes jegyző:  Szétosztásra kerül a jelenleg hatályos SZMSZ, az
előírás  szerint  legkésőbb  a  soron  következő  második  képviselő-testületi  ülésen
tárgyaljuk.  Várom hozzá  majd  a  javaslatokat,  akár  e-mailben,  akár  személyesen  is.
Ezek elsősorban szervezeti kérdések esetleg a hozzászólások szabályozására vagy az
előterjesztések szabályozására

Juhász  Jánosné polgármester:  Ismertetem  a  képviselő-testülettel  a  polgármesteri
programomat, ez mind olyan dolog, amely Nagyfüged fejlődését tűzi ki célul és a még el
nem  végzett  feladatokhoz  kapcsolódik.  Szeretném  folytatni  a  megkezdett  munkát,
legfontosabb  cél  talán  a  költségvetés mérlegének a  pozitív  irányú  megtartása.  Mint



tudjuk vannak kötelezően ellátandó feladatai az önkormányzatnak, amire megkapjuk a
leosztott normatívát, sok esetben a plusz pénzünkből (adóbevételek) hozzá kell tennünk
ehhez.  Ebben  a  ciklusban  talán  az  egyik  legnagyobb  feladat  befejezni  a
szennyvízhálózat  kiépítését  és  úgy  befejezni,  hogy  a  lakosság  megelégedését
szolgálja. Fontos és célkitűzésem a közvilágítás korszerűsítése, forráshiány és egyéb
nem  megfelelő  lehetőségek  miatt  ez  elhúzódott,  ebben  az  évben  viszont  már
elkezdődött,  amit  folytatni  szeretnék.  A  beadott  pályázatokból  az  óvoda  épületének
teljes belső felújítására megkaptuk a támogatói okiratot, tehát meg tudjuk oldani ezt a
feladatot. 2020. áprilisáig kell meghirdetni a kivitelezést és a kivitelezőket a képviselő-
testület fogja kiválasztani
Beadott pályázatunk a korszerű játszótér az óvoda udvarára, remélem ez is nyerni fog.
Valamint szintén beadott a bölcsödei szolgáltatás megvalósítása, az elmúlt héten került
beadásra.  Egy  nyolc  fős  bölcsöde  kerülne  hozzáépítésre  az  óvoda  épületéhez.  A
munkagép és tartozékainak beszerzése a hóeltakarításhoz ez a pályázat is beadásra
került  elbírálásra vár.  A Tiszatavi  Turizmus fejlesztéséhez pedig a kerékpár út   egy
elnyert pályázat, a megépítése lassan elkezdődik.
Nagyon fontos lenne egy külső sportpálya megépítése a fiatalok részére, esetleg egy
kondiparkot is megépíthetnénk. A Tócsé helyének a rendbetételére is lehetőséget kell
teremteni. Célom még a közösségi munka fellendítése, valamint a gyermekek részére
egy  teleház  kialakítása,  ennek  megvalósítására  a  tárgyalások  a  Máltai
Szeretetszolgálattal  már  folyamatban  vannak.  Természetesen,  ha  a  költségvetés  is
engedi várom a képviselők javaslatait a település fejlesztésével kapcsolatban.
Van-e valakinek kérdése?
Tájékoztatom a képviselőket, hogy egy meghívó került ki rendkívüli képviselő-testületi
ülés összehívására az alakuló  ülést  követően. Viszont,  ha a úgy gondolják és lehet
érdemi  döntést  hozni,  akkor  nem  kell  külön  testületi  ülésen  tárgyalni  a  kiküldött
napirendi pontot. Be lehet építeni az alakuló ülés napirendi pontjai közé.
Nagyfüged  község  belterületén  a  Széchenyi  utca  (hrsz:  1089)  útfelújítására  adott
árajánlatok megtárgyalása, kivitelező kiválasztása. Hozzájárul a képviselő-testület, hogy
az alakuló ülés napirendi pontjaként tárgyaljuk vagy külön rendkívüli ülés keretén belül?

Ürmös  István képviselő:  Az  lenne  a  javaslatom,  hogy  mindenki  kapja  meg  a
dokumentumokat, hogy otthon átnézhesse és egy rendkívüli testületi ülésen tárgyaljuk
meg. 

Juhász  Jánosné polgármester:  A  dokumentumok  rendelkezésre  állnak,  most  is
megkaphatják  a  képviselők.  Tájékozatásul  közlöm,  hogy  az  eddigi  gyakorlat  szerint
megvolt  a  három  árajánlat,  amit  körbeadtunk,  hagytunk  időt  a  képviselőknek  az
átnézésre.  Három  olyan  árajánlatról  van  szó,  amit  az  előző  testület  már  bekért,  a
pályázat  már  csak  döntési  szakaszban  van,  tehát  ki  kell  választani  a  kivitelezőt.
Amennyiben igénylik, kiosztásra kerül az anyag, adunk időt, hogy átgondolják.

Ürmös István képviselő: Természetesen elfogadom a polgármester asszony javaslatát,
ugyanakkor mégis azt gondolom,hogy ne egy hirtelen információ legyen és mindenki
otthon nézze át, hogy felkészülten tudjon dönteni.



Szekeres Róbert képviselő: Én az Istvánnak adok igazat, mert nem tudunk a cégekről
semmit  sem, utána kell  nézni  a céginfón,  referenciát  megnézni,  hogy hol  és milyen
jellegű munkát végeztek ezek a cégek, a garanciákat megnézni stb.

Ürmös  István képviselő:  Az  lenne  még  a  hozzáfűzésem,  hogy  nem  hátráltatni
szeretném a testület munkáját, hanem ez legyen úgy otthon mindenki átnézi.

Juhász Jánosné polgármester: Rendben, akkor meg fogjuk küldeni az árajánlatokat.
Ezeknél a pályázatoknál viszont  kitétel,  hogy mindig a legkedvezőbb árajánlatot  kell
elfogadni, ami a kivitelezés költségéhez a legközelebb áll. Szerettem vona még idén a
rossz idő beálltáig befejezni ezt az útfelújítást, hiszen rossz állapotban van és nagyon
balesetveszélyes  ez  a  szakasz.  Amennyiben  bárkinek  pl.  tengelytörése  lenne,  az
önkormányzat kártérítési kötelezettséggel tartozik a részére.

Szerekes Róbert képviselő: Az érintett szakaszon van egy híd és ezen a hídon nincs
súlykorlátozás, a híd statikailag mefelel-e arra, hogy át lehessen rajta haladni. Be van-e
mérve?

Juhász Jánosné polgármester: Igen, be volt méretve, ott van kirakva a Széchenyi útnál
a „10 Tonna” tábla a másik oldalról valószínűleg eltulajdonították.

Szekeres Róbert képviselő: Meddig van hitelesítve ez a híd időtartamban?

Juhász Jánosné polgármester:  Ez  egy  jól  megépített  híd,  úgy  vélem veszély  nem
fenyeget ezzel kapcsolatban, 10 tonnáig terhelhető.

Ürmös István képviselő: Biztos van valami tanúsítvány ezzel kapcsolatban.

Zomboriné  Pap  Mária képviselő:  Több  kamion  közlekedik  ezen  az  úton,  bálákat,
terményt hordanak, a megépített út fogja ezt a forgalmat bírni? Úgy kellene megépíteni
ezt az utat, hogy ezt a forgalmat elbírja, egy 10 cm-es réteg nem biztos, hogy elég lesz,
ha leaszfaltozzák.

Juhász  Jánosné polgármester:  Sajnos  a  többi  útnál  is  ez  a  probléma,  le  nem
zárathatjuk.  Viszont,  ha  teszünk  oda  kitételeket,  ki  fogja  ellenőrizni?  A  település
közepén vannak a telephelyek, hatalmas teherforgalom és fuvarozás zajlik.
Az eddigiekben úgy gondoltuk,  hogy hagyjuk  ezeket  a  vállalkozásokat  érvényesülni,
mert az iparűzési  adó innen származik.  De amennyiben az új  képviselő-testület úgy
gondolja, hogy korlátokat akar ezeknek adni, semmi akadálya nincs. 
Az  út  egy  pár  évig  biztos  jó  lesz  arra,   hogy  a  balesetmentes  közlekedést  tudjuk
biztosítani.

Szekeres Róbert képviselő: Muszáj a szennyvízberuházás előtt megvalósítani? Meddig
kell elkölteni az elnyert pénzt?



Juhász Jánosné polgármester: Olyan utat választottunk, amit a szennyvízberuházás
nem érint. A pályázatot határidőre meg kell valósítani. Ez egy elnyert pályázat, amely
mögött elfogadott műszaki tartalom van.
A napirendi pont elnapolásra kerül, a rendkívüli ülésen tárgyaljuk majd.

Van-e valakinek egyéb kérdése? 
Amennyiben nincs a képviselő-testületi ülést lezárom.

Juhász Jánosné              Dr. Pető László
  polgármester       helyettes jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

  Bernáth Tünde                            Dr. Borbély Gergő
     képviselő                            képviselő


