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Juhász Jánosné polgármester: Köszöntöm a mai rendkívüli képviselő-testület
résztvevőit. A képviselő-testület ülése az SZMSZ-ben előírtaknak megfelelően került
összehívásra. A jegyzőkönyv hitelesítésére Zomboriné Pap Mária képviselő asszonyt
és Ürmös István képviselő urat 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 pontjai megküldésre kerültek a képviselők
részére. 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. Nagyfüged Község belterületén a Széchényi út (hrsz:1089) felújítására adott
árajánlatok megtárgyalása, kivitelező kiválasztása
Juhász Jánosné polgármester: Önkormányzatunk ebben az évben pályázatot nyújtott
be a Belügyminisztériumhoz, a Magyarország 2019. évi Központi Költségvetésről szóló
a 2014. évi L. tövény 3. mellékletének II/2. alpontjában szabályozott önkormányzati
feladatellátásokat szabályozó fejlesztések, támogatások jogcímén belterületi utak
felújítására. Ez a belterületi út a Széchenyi út egy szakasza, amelyhez a hídrész is
hozzátartozik. Ennek megfelelően árajánlatokat kértünk be cégektől. 2019. 10.03-án
érkezett a miniszteri döntés, hogy megfelelünk a feltételeknek és 14. 994.255.- forintot
bruttó összeget nyert el az önkormányzat, ebből kell a kivitelezést megoldani. Az előző
képviselő-testület már döntött a pályázati önrész biztosításáról. Tehát összesen három
árajánlat került bekérésre, amely három különböző kivitelező cég által lett megküldve.
Az első az Észak Agro Útépítő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. az ajánlatuk bruttó
20.718.780 Ft, második cég a Horóczi’97 Kft. bruttó 19.560.540 Ft-os árajánlatot adott,
illetve a harmadikként érkezett az Erőssút Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. bruttó
17.640.300 Ft árajánlata. Összesen 2.646.045 forint önrészt kell az önkormányzatnak
ehhez az útfelújításhoz hozzátenni. Az önkormányzatnak kellett három árajánlatot
bekérni a kivietelezéssel foglalkozó cégektől, melynek jelen esetben eleget tettünk.
Az árajánlatok megküldésre kerültek a képviselők részére, van-e valakinek
hozzáfűznivalója vagy kérdése ezzel kapcsolatban?
Szekeres Róbert képviselő: Nekem annyi kérdésem lenne, hogy az árajánlatoknál nem
találtam meg a garanciát, hogy meddig vállalnak a cégek az útfelületre garanciát?
Esetleg a szerződés külön tárgyát fogja képezni a garancia?
Juhász Jánosné polgármester: Igen, a szerződéskötéskor a szerződésben kerül majd
rögzítésre
Szekeres Róbert képviselő: Illetve még azt nem találtam az ajánlatokon, hogy ez a 4+1
cm-es réteg a laza vagy a tömörített réteget jelenti?
Dr. Pető László helyettes jegyző: A műszaki tartalom az utolsó oldalon megtalálható. A
múltkor elmondta polgármester asszony is ahol kell ott padkavágás lesz, ahol kell ott
alákátyúznak illetve ahol szükséges ott felszedik az egész réteget.
Szekeres Róbert képviselő: Igen, tehát tömörített vastagságot jelent. A napokban
elmentem megnéztem ezt az útszakaszt, a Széchenyi utca felől kb. 100-150 méter még
járható szakasz, azután már elég kátyús rész következik, valamint a közút alapja is be
van szakadva. Ezt alábetonozással ki fogják javítani vagy csak felmarják és ráfednek?
Mert én úgy tapasztaltam, hogy hatalmas nyomvájú van azon a részen. Tehát hogyan
javítják ki?

Juhász Jánosné polgármester: Aki felmérte a területet műszaki ellenőr, azt mondta,
hogy ezt nem érdemes felmarni, hiszen meg van süllyedve tovább már valószínűleg
nem fog süllyedni, ez teljes egészében be lesz aszfaltozva és tömörítve. Tehát új
útalapot nem készítenek, se lemarva nem lesz ez a felület.
Dr. Pető László helyettes jegyző: Az Erőss Út Kft. ajánlatában egyébként ki is van
részletezve a műszaki tartalomnál. A többi cég a kopóaszfalt típusát tüntette fel.
Cégenként másabbak az árajánlatok, mivel más programmal kerülnek kiállításra.
Zomboriné Pap Mária képviselő: Meddig kell megvalósítani az útfelújítást?
Juhász Jánosné polgármester: A pályázatban el kell számolnunk ebben az évben.
Ürmös István képviselő: Ez azt jelenti, hogy elkezdődnek a munkáltok is ebben az
évben?
Juhász Jánosné polgármester: Amennyiben megkötésre kerül a kivitelezővel a
szerződés már el is kezdődnek a munkálatok.
Ürmös István képviselő: Mi alapján került kiválasztásra ez a három cég? Hogyan
működik a pályázaton belül?
Juhász Jánosné polgármester: A mostani pályázatoknál már az az előírás, hogy
mindig a legkedvezőbb árajánlatot kell elfogadni a képviselő-testületnek, tehát ami a
legközelebb áll összegben a támogatás összegéhez.
Ürmös István képviselő: Konkrétan arra lennék kíváncsi, hogy amikor árajánlatot kér
az önkormányzat mi alapján választotta ki ezt a három céget? Vagy több árajánlat volt
bekérve és ez a három volt, amely közelített a támogatás összegéhez?
Juhász Jánosné polgármester: Amikor én árajánlatot kérek, nem tudhatom, hogy a
cégek milyen árajánlatot adnak. Mikor bekérem az ajánlatokat elküldöm a műszaki
tartalmat azoknak a vállalkozásoknak, akiket meghívok erre a pályázatra. Tehát akiket
ismerek vagy akiket találok, hogy itt a közelünkben ezzel foglalkoznak.
Ürmös István képviselő: Tehát ez azt jelenti, hogy referenciát is nézünk ilyenkor?
Juhász Jánosné polgámester: Úgy szoktam referenciát nézni adott esetben, hogy
megkérdezek más településeket, hogy dolgoztak-e már ott ezek a vállalkozók, ha igen,
akkor milyen megelégedettség mellett dolgoztak stb….
Ürmös István képviselő: Az Erőss Út Kft-ről milyen vélemény volt így ezek alapján?
Juhász Jánosné polgármester: Karácsondon dolgoztak mostanába és ott azt mondták
róluk, hogy nagyon jó munkát végeztek.

Szekeres Róbert képviselő: Halmajugrán is dolgoztak és ott is nagyon jó munkát
végeztek.
Ürmös István képviselő: Ha Karácsondon ők dolgoztak, az valóban jó.
Dr. Pető László helyettes jegyző: Egy terjeszkedő cég a környéken, egy besenyőtelki
cégről van szó, akik több településen dolgoztak itt a környéken. A BM-es pályázat
kapcsán került szóba és így lett bekérve az árajánlat a cégtől.
Szekeres Róbert képviselő: Az útfelújítást követően hogyan próbáljuk ezt az utat
megóvni a tönkretételétől? Mert az Adács felőli földútnál még elsőbbségadás tábla
sincs kint. Illetve, ha a híd is elvileg 10 tonnás, akkor le kellene az utat is korlátozni.
Juhász Jánosné polgármester: Ez a képviselő-testület döntésén múlik. Az előző
testület úgy döntött, hogy 10 tonnára korlátozza le. Megkértünk egy szakembert, ő
vizsgálta felül a súlykorlátozási táblák kihelyezését, ő javasolta ezt a 10 tonnás táblát
oda. Viszont ezeknek a tábláknak a kihelyezése elég magas összeg, tehát elég
költséges. Két tábla lett kihelyezve az egyik a Köztársaság út felőli részen a híd
feljáratánál, a másik pedig a Széchenyi út felől, az a tábla még megvan a másikat
sajnos ellopták.
Ha a képviselő-testület úgy dönt, hogy maradunk a 10 tonnás táblánál, akkor a
Köztársaság út végére kell vásárolnunk egy táblát, majd azt ki kell helyezni.
Ürmös István képviselő: Hogy lehetne szankcionálni, hogy ezt a szabályt be is tartsák?
Juhász Jánosné polgármester: Ezt csak úgy lehet, ha valaki egy olyan járművet lát
azon az útszakaszon közlekedni, ami meghaladja ezt a súlytömeget, fotót készít,
felhívja a rendőrséget és feljelentést tesz. A jegyző úr esetleg eljárhat ebben az
ügyben?
Dr. Pető László helyettes jegyző: Nem. A belterületi utak esetében, a főutat kivéve, ami
átmegy a településen, a település önkormányzata gyakorolja a közútkezelői jogokat.
Amennyiben úgy dönt a képviselő-testület, hogy a 10 tonnás táblát megtartja, akár
egyirányúsíthatja is az utat, bár az nem célszerű, illetve kivéve célforgalom táblát is
kirakhat. Viszont, ha nincs ott rendőr, akkor nem sok foganatja van a dolognak.
Kérhetnénk a rendőrkapitányságtól, hogy legalább kéthetente ellenőrizzék a szabályok
betartását és a be nem tartás esetén bírsággal szankcionálnák az érintetteket.
Szekeres Róbert képviselő: Ezért kellene a polgárőrség.
Dr. Pető László helyettes jegyző: A polgárőr nem tud büntetni.
Faragó Gáborné alpolgármester: Célszerű lenne kihelyezni a táblákat, dehogy ennek a
betartása mennyire fog működni, ez már kérdéseket vet fel. Mivel a rendőrségi
beszámoló alapján a rendőrség is létszámhiánnyal küzd, nem megoldható, hogy ott
rendőr álljon. Az meg hogy emberek lefényképeznek egy autót és feljelentik ez is lehet

megoldás. De felvetődik a kérdés, hogy van ott egy gazdasági létesítmény, annak a
gazdasági egységnek a megközelítése a 10 tonnás tábla kihelyezése esetén nem
kivitelezhető. A működést lehetetlenítenénk el.
Dr. Pető László helyettes jegyző: Ha kitesszük, hogy célforgalom a telephelyet meg
tudják közelíteni. A mezőgazdasági gépeknél pedig egy szervízúttal megoldható lenne.
Zomboriné Pap Mária képviselő: A nagyfügedi földutakkal az a gond, hogy a gazdák
nem tartanak össze. Ha összetartanának és megcsinálnák a földutakat nyugodtan
járhatnának rajta. Most a nagyfügedi földutak katasztrófális állapotban vannak. Pedig ez
az elkerülő út lenne a megoldás. Mert amikor az önkormányzat pályázati pénzből önerő
mellett utat újít fel át kell gondolni, hogy felesleges pénzkidobás ne történjen, mert nem
azért csináljuk meg az utat, hogy egy vagy két éven belül tönkremenjen.
Juhász Jánosné polgármester: Pedig várható, hogy ezt az utat 2-3 éven belül javítani
kell ilyen forgalom mellett.
Szekeres Róbert képviselő: Tapasztalatom szerint a mezőgazdasági vállalkozók nem
igazán használják a földutakat. Véleményem az lenne, hogy az Y résznél, ahol megy ki
az út a Széchenyi út és az új istáló felé le kell választani és oda tenni ki egy
súlykorlátozó táblát, mert akkor a mezőgazdasági vállalkozók csak 300 métert tesznek
tönkre. Ha hozunk egy szabályt be is kell tartatnunk, ami ugye nemtetszést fog kiváltani
a lakosságból.
Dr. Borbély Gergő képviselő: A sárfelhordás miatt is alig lehet közlekedni.
Faragó Gáborné alpolgármester: Az a gond, hogy ezt be sem tudjuk tartani, mi nem
büntethetünk, vagy akár hiába áll oda valaki.
Szekeres Róbert képviselő: Településrendészt is alkalmazhatnánk, neki van
feljelentési jogköre. A településrendészek alkalmazására volt az önkormányzatnak
külön forrás biztosítva.
Juhász Jánosné polgármester: A pályázati időszak után ennek egy vagy két évre van
finanszírozása, az önkormányzati költségvetés függvényében saját magának kell ezt
fenntartani, ami a költségvetésünkbe nem fér bele.
Dr. Pető László helyettes jegyző: Javaslatként mondom, hogy csináltassa meg a
település az utat, majd azt követően nézzék meg, hogy ki és milyen minőségben
használja. A jelenlegi korlátozó táblák legyenek kint és majd annak függvényében
eldönthető, hogy milyen változtatásokat érdemes eszközölni. Amit doktor úr mondott a
sárfelhordásról, az tényleg egy kardinális kérdés, tavaly adtam ki tájékoztatót ezzel
kapcsolatosan, tehát próbálunk kiemelten odafigyelni erre a problémára.
Ürmös István képviselő:
kapcsolatban?

Mit tud tenni az

önkormányzat a sárfelhordással

Dr. Pető László helyettes jegyző: Jelezni kell a körzeti megbízottnak, ha viszont
egyértelműen bizonyítható, hogy ki hordta fel, akkor meg tudom bírságolni a közösségi
együttélés szabályaira hivatkozva.
Juhász Jánosné polgármester: Talán annyit tehetünk, hogy van oda felhelyezve egy
kamera, ami pont azt az útszakaszt figyeli és szólunk a körzeti megbízottnak, hogy
hetente egyszer nézze meg, milyen forgalmom zajlik ott.
Faragó Gáborné alpolgármester: Viszont azt vegyük figyelembe, hogy az ott lévő
gazdasági egység működését mennyire lehetetlenítené el az intézkedés.
Szekeres Róbert képviselő: Lenne egy olyan felvetésem, hogy miután felújítjuk
Nagyfüged útjait, nyilvánítassuk lakó és pihenő övezetté ezeket az önkormányzati
utakat, hogy megóvjuk azokat. Ekkor csak külön behajtási engedéllyel tudnak csak
bejönni, ezért az engedélyért pedig fizetni kellene a kamionosoknak és ezt pénzt egy
külön alszámlán kezelnénk, melyből később fel lehetne újítani az utakat. Városokban ez
kiválóan működik, 30 km/órás sebességkorlátozás van érvényben. Ha bejönne a
település útjaira a nagyobb jármű, azért behajtási engedélyt kellene váltania.
Dr. Pető László helyettes jegyző: A lakó és pihenő övezetre vonatkozó jogszabálynak
van egy alpontja, mely szerint ha egy vállalkozásnak a telephelye a lakó és pihenő
övezetben van, akkor oda behajthatnak a kamionok és a mezőgazdasági gépek
díjmentesen. Viszont ha a képviselő-testületnek van erre affinitása, akkor állok
rendelkezésre és megnézzük mit tehetünk az ügy érdekében.
Juhász Jánosné polgármester: Kérem a testületet, hogy térjünk vissza a tárgyalt
napirendi ponthoz. A leadott árajánlatok alapján ki kell választani a kivitelezőt. A
pályázati összeghez viszonyítva a legkedvezőbb árajánlatot az Erőss Út Kft. adta, tehát
a feltételek szerint ezt a céget tudja kiválasztani a képviselő-testület.
Aki egyetért azzal, hogy az Erőss Út Kft. legyen a kivitelező, 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
90/2019. (XI. 6.) önkormányzati Határozat
Nagyfüged Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” elnyert pályázat
tekintetében érkezett ajánlatokat és a következő határozatot hozta:
Nagyfüged Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
az
„Önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” meghirdetett pályázati kiírás c)

alcéljára elnyert pályázat tekintetében a nagyfügedi 1089 Hrsz alatt felvett Széchenyi
István út felújítására beérkezett ajánlatok közül az Erős Út Kft (címe: 3373
Besenyőtelek, Fenyő u. 8.) ajánlatát fogadja el.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kivitelezési szerződés aláírására.
Határidő: 2020. december 31.
Felelős: Polgármester
Juhász Jánosné polgármester: Az Erőss Út Kft-vel meg fogjuk kötni a szerződést,
valamint műszaki ellenőrnek javaslom Bezzegh Lászlót, aki a Gyöngyösi Közútkezelő
kirendeltségének a vezetője volt, de jelenleg műszaki ellenőrzéseket bonyolít le.
Juhász Jánosné polgármester: Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy mivel ebben
az évben még nem volt közmeghallgatás, ezt az új képviselő-testületnek meg kell
tartania. Erre vontakozóan 15 nap a kihirdetési idő. Ennek a kihirdetési ideje a tegnapi
napon megtörtént, ezért a közmeghallgatás időpontja 2019. november 20-án 17 óra
kezdettel.
Juhász Jánosné polgármester: Tájékoztatom tovább a képviselő-testületet, hogy
óvoda belső felújítására megnyertük a pályázatot, összesen bruttó 29 millió forintot
nyertünk, a projektmenedzsment és egyéb díjakat kivéve, a felújításra bruttó 27 millió
Ft-ot tudunk fordítani. Folyamatban van az anyag előkészítése a közbeszerzéshez, ez
sem nagy közbeszerzés köteles, szintén meghívásos pályázatként működik. Ugyanúgy
három kivitelezőt kell választani, akiknek kiküldjük az árazatlan költségvetést. Miután a
műszaki ellenőr által elkészül ez az árazatlan költségvetés, be fogom hozni a képviselőtestületnek,hogy tájékozódjanak a felújítás részleteiről, hogy milyen munkálatokat kell
majd a kivitelezőnek elvégezni. Lehet majd javaslatot tenni a három vállalkozóra.
Ürmös István képviselő: Azt nem lehetne megoldani, hogy nagyfügedi vállalkozót
vonnák be kivitelezőnek?
Juhász Jánosné polgármester: Volt olyan pályázat, amelynél én is szorgalmaztam,
hogy helyi vállalkozót alkalmazzunk, viszont nem voltak igazán jó tapasztalatok ezzel
kapcsolatban, több probléma is merült fel a kivitelezés során, hiszen nagyon szigorúan
veszik ezeket az EU-s pályázatokat. Meg kell felelni különböző feltételeknek,
rendelkezni kell olyan szakemberekkel, akik ezeket a munkálatokat szakszerűen el
tudják végezni.
Ürmös István képviselő: Meg kell nézni a referenciát, és ha megbízható a nagyfügedi
vállalkozó akkor őt kell berakni a három választható kivitelező közé. Bizonyára van a
településen más sikeres vállalkozó is.
Dr. Pető László helyettes jegyző: Mint Polgármester asszony elmondta, közbeszerzési
eljárás lesz kiírva, helybeli vállalkozót meg lehet hívni, de nem biztos, hogy akár több
százezer forintot ki fog fizetni egy közbeszerzési szakreferensnek, hogy megírja a

pályázati anyagot. A közbeszerzés egy elég bonyolul folyamat, viszont meghívni azért
meg lehet, ha van olyan, aki ezeket bevállalja, akkor meg kell beszélni. A testület dönti
el, hogy kit hív meg.
Ürmös Istán képviselő: Igen, így az etikus szerintem, tehát hívjuk meg, nézzük meg.
Meg kell adni a lehetőséget.
Faragó Gáborné képviselő: Kérjük a javaslatokat, ezzel kapcsolatban.
Juhász Jánosné polgármester: A következő héten szerdán 2019. 11.13-án 16 óra 30
perckor rendkívüli testületi ülést tartunk. Van több olyan feladat, amiket nem lehet a
hónap végére napolni, például a szociális rendeletet tárgyalnánk, a bizottságokat meg
kell alakítani stb.
Dr. Pető László helyettes jegyző: A napirendhez elkészítem a szociális tüzelőanyagról
szóló rendelet anyagát, a feltételek ugyanazok, mint a tavalyi évben, mert ezt a BM
iránymutatása megszabja, valamint a szociális ellátásokról szóló törvény, lesz egy
hosszú felsorolás, akik jogosultak lesznek rá, készítünk egy előzetes hatásvizsgálatot,
valamint a mellékletét is összeállítom a szükséges nyilatkozatokkal, melyet kiküldök
minden képviselő részére. A rendkívüli ülésen megtárgyaljuk felvethetik az esetleges
módosító javaslatokat, a döntés az alapján pedig ki fogom hirdetni.
Ürmös István képviselő: A november 26-i testületi ülésen, lehet egyéb dolgot
előterjeszteni?
Dr. Pető László helyettes jegyző: A rendes testületi ülésen van egyebek napirendi
pont.
De ha a képviselők illetve polgármester asszony felhoz egy új napirendi pont iránti
igényt, melyet szavazásra kell bocsájtani, majd, ha a testület jóváhagyja meg lehet
tárgyalni természetesen.
Szekeres Róbert képviselő: Esetleg most engedélyeznének egy egyebek részt?
Dr. Pető László helyettes jegyző: Elmondhatja mit szeretne.
Szekeres Róbert képviselő: Meglátásom szerint Nagyfügeden a közösség nincs
megfelelően összetartva. Ezért gondoltam arra, hogy felajánlanám az első tisztelet
díjamat, szervezzünk egy buszt Bécsbe az adventi vásárba, nem tudom esetleg a többi
képviselő hajlandó lenne-e beáldozni erre a képviselői tiszteletdíját? Én már kértem egy
árajánlatot, egy 50 fős buszról lenne szó, 290 ezer Ft-ért vállalná a Safe Trans Kft.
Ebbe benne van az osztrák autópálya díj is, parkolási díj, két sofőr költsége. Mi a
többiek véleménye?
Juhász Jánosné képviselő: Mi szervezünk az önkormányzat részéről 4 hétvégés
adventi ünnepséget. Most ez konkrétan a lakosság részére lenne meghirdetve?

Szekeres Róbert képviselő: Igen, sokan nem tudnák ezt önerőből finanszírozni.
Ürmös István képviselő: Az ötlet ugyan jó, de még most nem helyét álló. Egyetértek
Róberttel, a közösségi élet nem megfelelően működik Nagyfügeden, ezt az adventi
ünnepeket kellene egy kicsit felturbózni. Tehát olyan jelleggel, hogy szeretnék én is
részt venni ebben. Zenész vagyok, szívesen előadok szép karácsonyi dalokat, bevonva
akár a nyugdíjasokat, fiatalokat. A művelődési házban csinálnák egy mikulás házat
például. Egy kicsit lendületet vinnék az egészbe, tehát összekovácsolnánk a
közösséget. Tehát a művelődési házban karácsony hetében közösségként bent
lennénk, és a nyugdíjas klubbal például sütiket lehetne készíteni vagy akár behozni.
Emellett beszélgethetnénk, ott lenne a mikulás és akkor a gyerekek jönnének hozzá.
Nem kell sok pénzt beleölni és ajándékokat osztogatni.
Juhász Jánosné polgármester: Ezt a mikulásházat már tervezzük az alapítvánnyal,
már az előkészületek folynak. A mikulás ünnepségre a december 6-i napot tervezzük,
akkorra szerveztük le az óvodásokkal is, de emellett bejöhetnek a többi gyerekek is
egyaránt. Ott kapnának ajándékot, fényképezkedhetnének a mikulással, lenne
mikulásházas bélyegző, melyet rá tudnánk tenni a képeslapokra. Tehát a mikulás ház is
akkor lenne nyitva.
Karácsony előtt vannak az iskolába és az óvodába is programok, zsúfolt az a hét. Ha a
képviselő-testület úgy gondolja legyen. Az adventi négy hétvégét szintén meg fogjuk
csinálni az alapítvánnyal, melyre már programok vannak szervezve. Hosszú évek óta
próbálkozunk ezzel, egyre többen eljönnek ezekre a rendezvényekre. Eddig is
megtettünk mindent, hogy az embereket becsalogassuk a művelődési házba.
Rendszeresen tartottunk az előzőekben is színházi előadásokat, író-olvasó
találkozókat, külföldi fellépőket is hívtunk, amelyek meg lettek hirdetve, kemény munkát
fektettünk bele.
Ürmös István képviselő: Én nem mondom azt, hogy az eddigi eredmények rosszak,
igenis értékelni kell őket, de fiatalos gondolkodást, lendületet kell vinni az egészbe. Én
úgy vetettem fel ezt az egészet, hogy itt vagyok és részt akarok benne venni. Tehát ha
van ötlet, akkor közösen a képviselő-testületből velem, vegyünk részt benne. Legyen
legalább egy nap a karácsony hetében, amikor nyitva van a művelődési ház és mikulás
nap van, ehhez nem kell pénz. Még azt is elvállalom, hogy mikulás leszek. Az adventi
eseményeknél is fiatalos lendület kell, lehetne forralt borozni szólna halkan a karácsonyi
zene, beszélgetnénk, minden korosztály, s ez nagyon fontos.
Szekeres Róbert képviselő: Én is ezért gondoltam az adventi buszra.
Faragó Gáborné alpolgármester: És mi alapján választanánk ki, hogy ki mehet a
busszal?
Szekeres Róbert képviselő: Jelentkezni lehetne és jelentkezési sorrend alapján.
Faragó Gáborné képviselő: S ha többen jelentkeznek, mint amennyi férőhely van,
kinek mondanánk, hogy nem mehet?

Szekeres Róbert képviselő: Mondanánk, hogy betelt a hely.
Nagyfügeden nincs más közösség jelenleg, csak a nyugdíjas klub.
Fehérné Lukács Edina alapítvány elnök: Több éve sikeresen működik az adventi
ünnepség. Nem hiszem, hogy van más olyan rendezvény, ahová ennyi embert be
tudnánk hozni.
Ürmös István képviselő: A közösség megtartó erejét fokozni kell. Úgy gondolom azért
ülök ebben a székben, hogy ezért mindent megtegyek.
Szekeres Róbert képviselő: A település élhetőségének öt feltétele van,
munkahelyteremtés, egészségügy, oktatás, szórakozás, közbiztonság. Ha az öt
alapfeltételből egy hiányzik akkor a település élhetetlen. Ha egy hiányzik, mégpedig a
szórakozás el fognak szivárogni a fiatalok. A település erejét viszont a fiatalok adják.
Juhász Jánosné polgármester: Ha valakinek ötlete van az adventtel kapcsolatban
keresse az alapítvány tagjait, mert ugye ők szervezik az ünnepséget. Szívesen fogadják
az ötleteket. Az adventi ünnepek vasárnapi napokon kerülnek megrendezésre, illetve az
utolsó negyedik alkalom viszont december 19-én pénteken lesz. A mikulás ünnepséggel
kapcsolatban szintén van egy tervünk, azon a napon egész nap a mikulás ott lesz majd,
tehát már ez is régen szervezés alatt van, de ezzel kapcsolatos ötletekkel is szintén
lehet keresni az alapítványt. A képviselőkön múlik a tiszteletdíjuk felajánlása az
autóbuszra, a következő testületi ülésig lehet gondolkozni, hogy akarják-e ezt a dolgot,
vagy esetleg milyen forrásból lehetne ezt megoldani. A következő testületi ülésen tehát
mindenki elmondhatja erről a véleményét.
Ürmös István képviselő: Ezek miért nincsenek meghirdetve? Már most meg van
hirdetve? Fontos, hogy időben legyen tájékoztatva a lakosság.
Juhász Jánosné polgármester: Mindig időben meg vannak hirdetve.
Juhász Jánosné polgármester: Megérkeztek a díszes kinevezési okmányok, melyet
szeretnék minden képviselő részére átadni. Kicsit csúsztak a Legenda Kiadó hibájából.
(kinevezési okmányok átadása)
Juhász Jánosné polgármester: A következő testületi ülésre szeretném, ha mindenki
gondolkodna a Szekeres Róbert és Ürmös István képviselő urak által javasolt dolgokon,
hogy meg tudjuk azokat tárgyalni.
Szekeres Róbert képviselő: Ha már Jáger József eljött a lakosság részéről, az lenne a
kérésem, hogy halgassuk meg lenne-e valamilyen kérdése esetleg.
Jáger József lakosság: Meghallgattam, igazából nincs. Esetleg annyi, hogy az adventi
ünnepséget lassan már meg kellene hirdetni, hogy az emberek tudjanak róla, ugyanis
sok fiatal jelezte, hogy itt lenne. A másik, hogy az embereket jobban kellene tájékoztatni

arról, hogy a szociális tüzelőanyagra milyen feltételek mellett jogosultak, mert sokan
nem tudják.
Juhász Jánosné polgármester: A szociális rendeletből lehet tájékozódni, ami fent van a
település honlapján. Szoktunk szűrést végezni és aki jogosult és nem adta be az ő
figyelmüket mindig felhívjuk az igénylésre.
Jáger József lakosság: Kerüljön ki a körképre is. A személyes megkeresés is nagyon
fontos.
A rendezvények pedig azért vannak, hogy megjelenjünk.
Juhász Jánosné polgármester: Van-e valakinek egyéb kérdése?
Amennyiben nincs a képviselő-testületi ülést lezárom.

Juhász Jánosné
polgármester

Dr. Pető László
helyettes jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Zomboriné Pap Mária
képviselő

Ürmös István
képviselő

