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Juhász Jánosné polgármester: Köszöntöm a mai rendes képviselő-testületi ülés
résztvevőit. Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, illetve a
képviselő-testület ülése az SZMSZ-ben előírtaknak megfelelően került összehívásra.
Távolmaradását bejelentette Bernáth Tünde képviselő asszony. A jegyzőkönyv
hitelesítésére Szekes Róbert képviselő urat 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 rendkívüli testületi ülés napirendi pontjai megküldésre kerültek a képviselők
részére. A meghívóban szereplő napirendi pontokkal kapcsolatban van-e valakinek
egyéb módosító javaslata? Egy módosítást szeretnék eszközölni, szeretném ha
felvennénk 4. napirendi pontnak a közös önkormányzati hivatal megszüntetésről szóló
megállapodás elfogadását.
Amennyiben egyetértenek és aki a meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadja
és nincs észrevétele, kérem, hogy szavazzon.
(A testület tagjai egyhangúan elfogadták a napirendi pontot.)

1. A 2020. évi munkaterv elfogadása
Juhász Jánosné polgármester: A munkatervet a Jegyző úr elkészítette, januárra, illetve
július-augusztus hónapra nem került testületi ülés beiktatásra. Januárra azért mert ez a
költségvetés készítésének az időszaka, ilyenkor adott esetben csak rendkívüli ülést
szoktunk tartani, amennyiben szükséges. Július-augusztus hónapban pedig a nyári
pihenés okán, az eddigiekhez igazodva. Valamint nem kerültek a munkatervbe a közös
hivatali testületi ülések. Jelenleg úgy néz ki, hogy nem fogunk közös testületi üléseket
tartani a társult településekkel, minden önkormányzat a saját üléseihez építi be az
érintett ügyek megtárgyalását. Jegyző úrnak van szóbeli kiegészítes a munkatervhez?
Dr. Pető László helyettes jegyző: Ez csak egy tervezet, amennyiben valaki szeretne
plusz napirendi pontokat vagy valamilyen más jellegű hozzászólása van azt most meg
tudjuk beszélni és annak függvényében fogadja el a képviselő-testület.
Juhász Jánosné polgármester: Van kérdése valakinek a napirendi ponttal
kapcsolatban?
Amennyiben nincs és elfogadják a 2020. évi munkatervet, kérem szavazzanak.
A testület egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal,ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozza:
Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
118/2019. (XII. 11.) önkormányzati Határozat
Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja és jóváhagyja a 2020.
évi munkatervét.
Felelős: dr. Pető László helyettes jegyző
Határidő: 2020. december 31.
2. Háziorvosi beszámoló
Juhász Jánosné polgármester: A beszámoló e-mailben megküldésre került a
képviselők részére. Köszönöm a doktor úrnak a mindenre kiterjedő, részletes
beszámolót. Van kérdés a kiküldött anyaggal kapcsolatban? Doktor úrnak van szóbeli
kiegészítése?
Dr. Borbély Gergő háziorvos: Tulajdonképpen igyekeztem lényegretörően kitérni a
dolgokra a tájékoztatómban.
Létszámilag történt változás az orvosi asszisztensek tekintetében, új alkalmazott került
felvételre 6 órában látja el a feladatokat. Gyakorlatilag elindult a praxisközösség június
1-jétől, ami hét települést fog össze. Köszönjük, hogy lehetőség nyílt a Magyar Falu
Program keretében defibrillátor beszerzésére. Még egy projekt van folyamatban ezt egy

prevencióval kapcsolatos projekt lesz 2020-2025 év között teszt üzemben. Eszközöket
fogunk kapni, hogy egyre több diagnosztikai lehetőség meglegyen itt helyben a
településen.
Mint a beszámolóban is látható kiemelkedő az éves orvos-beteg találkozások száma a
településen. Ha valakinek van észrevétele vagy kérdése, szívesen válaszolok.
Ürmös István képviselő: A diagnosztikai központ azt foglalja magába, hogy lesz
ultrahangos vizsgálat is a településen?
Dr. Borbély Gergő háziorvos: Nyilván az ultrahang kezeléséhez szakemberre lenne
szükség, képalkotó diagnosztikára nem valószínű, hogy sor kerül. Költséges is lenne
egyébként.
Juhász Jánosné polgármester: Nagyon örülünk annak, hogy a településnek saját
háziorvosa van, ilyen felszerelt rendelővel és ilyen szakellátással. Nagy előny az is,
hogy helyben leveszik a vért és nem kell utazni és sorban állni. Köszönöm a doktor
úrnak, hogy ilyen előnyben és ellátásban részesülhetnek a nagyfügedi lakosok.
Faragó Gáborné alpolgármester: Gratulálok a doktor úr szakvizsgájához.
Juhász Jánosné polgármester: Van kérdése valakinek a beszámolóval kapcsolatban?
Amennyiben nincs és elfogadják a 2019. évi háziorvosi beszámolót, kérem
szavazzanak.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal,ellenszavazat nélkül 1 tartózkodás mellett
az alábbi határozatot hozza:
Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
119/2019. (XII. 11.) önkormányzati Határozat
Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2019. évi háziorvosi
beszámolót
Felelős: Juhász Jánosné polgármester
Határidő: Azonnal

3. A Közös Önkormányzati hivatal létrehozásához szükséges megállapodás
megtárgyalása és elfogadása
Juhász Jánosné polgármester: Vámosgyörk és Visznek települések képviselő-testülete
pozitívan állt a csatlakozási szándékunkhoz és elfogadták azt, hogy mi a Vámosgyörki
Közös Önkormányzati Hivatalhoz csatlakozzunk 2020. január 1-jétől. Ma délelőtt kaptuk
meg a megállapodáshoz szükséges írásos anyagot, 5 perc szünetet rendelek el, hogy
mindenki át tudja olvasni a most kiosztot anyagot ezzel kapcsolatban.

Először a megszüntetésről kellene hoznunk döntéseket, Nagyfüged Községi
Önkormányzat és Ludas Községi Önkorányzat által létrehozott Nagyfügedi Közös
Önkormányzati Hivatal 2019. december 31-én történő megszüntetéséről. A
megállapodás tervezet és a megszüntető okirat megküldésre került a képviselők
részére. Jegyző úrnak van szóbeli kiegészítése?
Dr. Pető László helyettes jegyző: Sikerült egyeztetnem az Államkincstárral és a
Kormányhivatallal, a megállapodás lényegesebb részébe belekerül, hogy mi fog és
mikor megszűnni, milyen feltételek mellett. A szétvállás után az új jogi személyek a
Karácsondi és a Vámosgyörki közös hivatalok fogják átvenni a kolléganőket, folyamatos
közszolgálati jogviszony keretében és mindenkinek megmaradnak az álláshelyei.
Juhász Jánosné polgármester: Van kérdés az elküldött anyaghoz?
Nagyfüged Község Önkormányzata az Áht. szóló törvény szerint biztosított
hatásköréből eljárva az általa alapított Nagyfügedi Közös Önkormányzati Hivatalt 2019.
december 31. napjával megszünteti. Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Nagyfügedi Közös Önkormányzati Hivatalt megszüntető megállapodást a
határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. Tehát ez a határozat szövege.
Aki egyetért a határozat tartalmával, kérem szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal,ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozza:
Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
120/2019. (XII. 11.) önkormányzati Határozat
Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Közös
Önkormányzati Hivatal megszüntetése,” tárgyú előterjesztést és a következő döntést
hozta.
Nagyfüged Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
11. §-ában biztosított hatáskörében eljárva az általa alapított és fenntartott Nagyfügedi
Közös Önkormányzati hivatalt 2019. december 31. napjával megszünteti. Nagyfüged
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagyfügedi Közös Önkormányzati Hivatalt
megszüntető megállapodást a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő: 2019. december 31.
Felelős: Juhász Jánosné polgármester
Dr. Pető László helyettes jegyző: A megszüntető okiratot szintén el kell fogadnia a
képviselő-testületnek. Ugyanazzal a szövegezéssel, mint az előbbi, csak a megszüntető
okiratot hagyják jóvá. Ennek az a lényege, hogy ez megy a törzskönyvi nyilvántartásba
és a Magyar Államkincstár 2020. január 1-jével ki fogja vezetni a törzskönyvi
nyilvántartásból, azaz megszünteti a Nagyfügedi Közös Önkormányzati Hivatalt, mint
költségvetési szervet.

Juhász Jánosné polgármester: Aki a Nagyfügedi Közös Önkormányzati Hivatalt
megszüntető okiratban foglaltakkal egyetért, kérem szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal,ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozza:
Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
121/2019. (XII. 11.) önkormányzati Határozat
Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Közös
Önkormányzati Hivatal megszüntetése,” tárgyú előterjesztést és a következő döntést
hozta.
Nagyfüged Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
11. §-ában biztosított hatáskörében eljárva az általa alapított és fenntartott Nagyfügedi
Közös Önkormányzati hivatalt 2019. december 31. napjával megszünteti. Nagyfüged
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagyfügedi Közös Önkormányzati Hivatal
Megszüntető Okiratát a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő: 2019. december 31.
Felelős: Juhász Jánosné polgármester
4. A közös hivatal létrehozásához szükséges megállapodás elfogadása
Juhász Jánosné polgármester: A megállapodásban a székhely település Vámosgyörk
és a továbbiakban Vámosgyörki Közös Önkormányzati hivatalként fogunk működni,
amennyiben a képviselő-testület egyetért ebben. A Vámosgyörki és Viszneki hivatalban
Balázs László jegyző úr fogja a jegyzői feladatokat ellátni, Nagyfügeden pedig aljegyző
fogja az itteni ügyeket irányítani a hivatal működésével egyetemben. Valakinek van
kérdése ezzel kapcsolatban? Jegyző úrnak van szóbeli kiegészítése?
Dr. Pető László helyettes jegyző: Annyit szeretnék hozzáfűzni, a megállapodás
lényege, hogy a Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal a Nagyfügedi hivatalban
dolgozó
kolléganőket átveszi, számszerűsítve és nevesítve van, hogy mennyi
kolléganőt fog átvenni. Jegyzőnő aljegyzői státuszban fog tovább tevékenykedni,
kiadmányozási jogkörrel fog rendelkezni, az itteni ügyeket ugyanúgy tudja ellátni, mint a
jegyző. Jegyző váltás illetve aljegyző váltás esetén mindhárom település képviselőtestületének beleegyezése szükséges. A megállapodásban nevesítve vannak az
ellátandó feladatok, ezek azok, amiket eddig is ellátott a Nagyfügedi Közös
Önkormányzati Hivatal. Vámosgyörk és Visznek képviselő-testületei már
megszavazták, jelenleg a Nagyfügedi képviselő-testületnek kell még ezt a
megállapodást elfogadnia és azt követően lehet küldeni az iratanyagot a törzskönyvi
nyilvántartásba való bejegyzéshez.

Juhász Jánosné polgármester: Kérdés van a megállapodással kapcsolatban a
képviselők részéről?
Prezenszki Tibor képviselő: Akkor Nagyfüged Községi Önkormányzat költségvetési
része nem fog megjelenni a közös önkormányzati hivatal költségvetésben? Csak
Nagyfügednél ugye?
Dr. Pető László helyettes jegyző: Igen, így van.
Prezenszki Tibor képviselő: A munkáltatói jogokat a jegyző gyakorolja, viszont
Nagyfüged és Visznek tekintetében a polgármester egyetértése szükséges bármilyen
intézkedéshez. Ez mit jelent konkrétan?
Dr.Pető László helyettes jegyző: Minden kirendeltségen a polgármester hozzájárulása
szükséges a bizonyos intézkedésekhez. A közös hivatal tagjai nem avatkoznak bele
egymás működésébe.
Juhász Jánosné polgármester: Ami lényeges, hogy az önállóságunk megmarad, itt
helyben tovább működik a hivatalunk, megmarad a dolgozói létszám, illetve a
kirendeltség működéséhez lakosságszám arányosan biztosítva lesz az állami
normatíva. Annyi változás fog történni, hogy az eddigi közös hivatal nevén lévő
közüzemi és egyéb számlák át fognak kerülni az önkormányzat nevére, viszont nem az
önkormányzat költségvetéséből lesz finanszírozva. Tehát a közös hivatal
működtetésére nem kell plusz forrást biztosítani.
Aki egyetért a csatlakozással, jóvá hagyja a megállodást a közös hivatal létrehozásáról
és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására, kérem szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal,ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozza:
Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
122/2019. (XII. 11.) önkormányzati Határozat
Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Vámosgyörki
Közös Önkormányzati Hivatalhoz történő csatlakozás” tárgyú előterjesztést és a
következő döntést hozta.
Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Vámosgyörki Közös
Önkormányzati hivatalhoz történő csatlakozás keretében kötendő megállapodást
jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: 2019. december 12.
Felelős: Juhász Jánosné polgármester

Juhász Jánosné polgármester: Aki egyetért a Módosító okirat elfogadásával, kérem
szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal,ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozza:
Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
123/2019. (XII. 11.) önkormányzati Határozat
Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Vámosgyörki
Közös Önkormányzati Hivatalhoz történő csatlakozás” tárgyú előterjesztést és a
következő döntést hozta.
Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Vámosgyörki Közös
Önkormányzati hivatal Módosító Okiratát jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a
Módosító Okirat aláírására.
Határidő: 2019. december 12.
Felelős: Juhász Jánosné polgármester
Juhász Jánosné polgármester: Aki egyetért az Alapító okirat egységes szerkezetbe
való dokumentumba foglalásával, kérem szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal,ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozza:
Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
124/2019. (XII. 11.) önkormányzati Határozat
Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Vámosgyörki
Közös Önkormányzati Hivatalhoz történő csatlakozás” tárgyú előterjesztést és a
következő döntést hozta.
Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Vámosgyörki Közös
Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert az
Alapító Okirat aláírására.
Határidő: 2019. december 12.
Felelős: Juhász Jánosné polgármester
Juhász Jánosné polgármester: A Nagyfüged Községi Önkormányzat a továb.biakban a
Vámosgyörki Közös Önkormányzati hivatal tagjaként fog működni.

5. Az óvoda belső felújítására beérkezett árajánlatok közül a kivitelező
kiválasztása
Juhász Jánosné polgármester: Mindhárom árajánlat időben beérkezett, az árajánlatok
a képviselők részére e-mailben megküldésre kerültek. Az előző testületi ülésen a
képviselők jóvá hagyták a három vállalkozót, akiktől az árajánlatok bekérésre kerültek.
A pályázati összeghez legközelebb eső árajánlatot kell elfogadni. Ez esetben a
pályázati összeghez legközelebb eső árajánlat a BHB 2000 Kft-től érkezett nettó
22.050.000 Ft, ami bruttó összegben 28.003500.- Ft.
Van kérdés a képviselők részéről az árajánlatokkal kapcsolatban?
Szekeres Róbert képviselő: A szerződést láthatnánk majd?
Juhász Jánosné polgármester: Természetesen, amennyiben ilyen kérés van,
kiküldésre fog az aláírás előtt kerülni és várom akkor a visszajelzéseket ezzel
kapcsolatban.
Prezenszki Tibor képviselő: Milyen határidő van megvalósításra?
Juhász Jánosné polgármester: A szerződést úgy fogjuk kötni, hogy a kivitelezés június
és augusztus között valósul meg, tehát a nyári szünetet érinti.
Amennyiben nincs és elfogadják a BHB 2000 Kft-t mint kivitelezőt és engedély adnak a
kivitelezési szerződés megkötésére, kérem szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal,ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozza:
Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
125/2019. (XII. 11.) önkormányzati Határozat
Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagyfügedi Csicsergők Óvoda
belső felújításához szükséges projekt kivitelezési munka ellátása tekintetében az alábbi
szervezet ajánlatát fogadja el:
BHB 2000 Kft. 3360 Heves, Alkotmány u. 93.
Ajánlati ár: bruttó: 28.003500.- Ft.
A Képviselő-testület felhatalmazza Nagyfüged Község Polgármesterét a szerződés
aláírására.
Felelős: Juhász Jánosné polgármester

Határidő: azonnal

6. Egyebek
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Juhász Jánosné polgármester: Kiküldésre kerültek a képviselők részére a Mezei Vill
Kft-től kapott árajánlatok a közvilágítással kapcsolatban. A cég képviselője megkeresett
azzal kapcsolatban, hogy egyszerre ki lehetne cserélni ki lehetne cserélni a településen
még meglévő régi lámpatesteket. Ennek finanszírozása úgy működne, hogy a havonta
megtakarított közvilágítás normatívából tudnánk finanszírozni. Tehát külön forrás
biztosítását nem igényelné, különösebb költségvetési vonzata, költsége nem lenne.
Ehhez három árajánlatot küldtek részünkre, 14, 13,12 éves futamidőt tartalmaz. A jövő
év folyamán a település egész belterületén ki tudnák cserélni ezeket a lámpateste.
ket. Várom a kérdéseket és javaslatokat ezzel kapcsolatban.
Prezenszki Tibor képviselő: Nekem az a véleményem, hogy a közvilágítással
kapcsolatban amit elkezdtünk azt folytatni kell. Viszont át kell gondolni, mert nagy
összegű hitelről van szó és hosszú időtartamról, fizetési ciklusról beszélünk.
Szerekes Róbert képviselő: A gépek, berendezések amortizációja 5 év, amikorra letelik
a törlesztése, korszerűtlenné válnak ezek a lámpatestek. Nem a megújuló
energiaforrásokra alapul, hanem egy LED-es közvilágítás, aminek jóval kisebb a
fogyasztása, ezáltal megtakarítást fog eredményezni, de viszont lesz költsége.
Kecsegtető az ajánlat.
Ürmös István képviselő: Ennek a karbantartása hogyan zajlana? Ha meghibásodik ezt
kicserélik a cikluson belül?
Juhász Jánosné polgármester: Igen, kicserélik.
Arra lehetőségünk, hogy a közvilágítás cseréjének lehetőségével egyéb módon
foglalkozzunk, saját erőből nem valószínű, hogy megoldható.
Szerekes Róbert képviselő: A tájékoztatóban szereplő 350 db lámpatest az egész
településen lévő lámpatestet tartalmazza?
Juhász Jánosné polgármester: Ez az egész településen kicserélésre váró lámpatestek
száma.
Szerekes Róbert képviselő: A LED-es lámpatestek fényszórása másképp működik,
mint a mostaninak, azt mondják sűrűbben kell az oszlopkat helyezni. A mostani
oszlopok 30-35 méterre vannak elhelyezve.

Juhász Jánosné polgármester: Ez általában 25 métert világít be, a hagyományos csak
kb. 3-4 méteres szakaszt világít be.
Dr. Borbély Gergő képviselő: A településen tényleg problémát okoz a közvilágítás. A
gyalogosan való közlekedéskor balesetveszélyes. Én azt gondolom, hogy a mostanitól
ez mindenképpen jobb lenne.
Juhász Jánosné polgármester: Ha elkezdjük és megcsináltatjuk, akkor az már egy
biztos pont a településnek. A következő képviselő-testület takarékos gazdálkodással
ugyanúgy tudja folytatni a kifizetését.
Faragó Gáborné képviselő: Tulajdonképpen 14 évre elvetetjük a gondját a
közvilágításnak. Amennyiben ezzel a lehetőséggel most nem élünk, nincs biztosíték
arra, hogy lesz valami más, amelyből meg tudjuk ezt oldani. Vagy hogy EU-s forrásból
fogunk pénzt kapni arra, hogy megújuló energiaforrással tudjuk ezt végrehajtani.
Egyelőre erre nincs kilátás sem.
Szekeres Róbert képviselő: Biztos, hogy kell valamit kezdeni a közvilágítással? Csak a
kevesebb évet kell választani a konstrukcióhoz.
Juhász Jánosné polgármester: Választhatjuk a 12 éves időtartamot is.
Dr. Pető László helyettes jegyző: Azt kell kalkulálni, hogy ezek a lámpák mennyi
megtakarítást eredményeznek és a spórolt pénzből tudják fizetni a törlesztést.
Prezenszki Tibor képviselő: Számomra vállalható ez a dolog, mivel költségvetési
vonzata nincs, tehát jelen pillanatban nem terheli a költségvetésünket.
Juhász Jánosné polgármester: Amivel megterheli havi szinten, az egy kötelező feladat
ellátására, közvilágítás finanszírozására kapott normatíva, ami másra egyébként sem
költhető el. Engergia áremelkedés esetén viszont valószínűleg hozzá kell járulni ehhez
a kiadáshoz. Nagyobb megtakarítást az Ady Endre úti és Széchenyi úti lámpatestek
eredményeznek majd. A település belterültetén pedig jóval világosabb lesz és
biztonságosabbá is válik majd.
Faragó Gáborné képviselő: Véleményem az, hogy vágjunk bele. Ez egy adott dolog, a
pályázati forrás az nem biztos erre a célra jelenleg.
Ürmös István képviselő: Milyen ütemben fogják a munkálatokat végezni?
Juhász Jánosné polgármester: Erről még nem volt szó, először el kell döntenünk,
hogy akarjuk a lámpatestek cseréjét és milyen konstrukcióval. A képviselő annyit
mondott 1 év alatt a teljes településen meg tudják valósítani.
Aki támogatja, hogy 12 éves konstrukcióval megvalósítsuk a közvilágítás lámpatestek
cserjét, kérem szavazzon.

A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal,ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozza:
Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
126/2019. (XII. 11.) önkormányzati Határozat
Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő – testülete jóváhagyja a Mezei-Vill Kft.-vel
kötendő 12 év futamidejű közvilágítás korszerűsítési szerződést.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Juhász Jánosné Polgármester
Határidő: Azonnal
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Juhász Jánosné polgármester: A Domoszló Községi Önkormányzat csatlakozási
kérelmet nyújtott be, mely szerint csatlakozni kíván a Gyöngyös és Körzete Kistérségi
Többcélú Tárusláshoz 2020. január 1. napjától. Ezt a csatlakozási kérelmet a társult
települések képviselő-testületeinek el kell fogadnia. Kérdése van ezzel kapcsolatban?
Amennyiben nincs és aki elfogadja a csatlakozási kérelmet, kérem szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal,ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozza:
Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
127/2019. (XII. 11.) önkormányzati Határozat
Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, megtárgyalta a Társuláshoz
történő csatlakozási kérelem befogadására irányuló kérelmet, és az alábbi döntést
hozta.
1. A Képviselő-testület Domoszló Községi Önkormányzatnak a Gyöngyös Körzete
Kistérség Többcélú Társuláshoz való csatlakozási kérelmét az alábbi feladatok társult
formában történő ellátására vonatkozóan 2020. január 1. napi hatállyal befogadja:
- fogyatékos személyek nappali ellátása, hajléktalanok nappali ellátása, pszichiátriai és
szenvedélybetegek nappali ellátása, közösségi ellátások, támogató szolgáltatás,
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos
elhelyezése, hajléktalanok átmeneti elhelyezése, Gyermekek átmeneti Otthona,
családok Átmeneti otthona.

A feladatellátás a Társulás által fenntartott intézmény, a KHSZK keretein belül valósul
meg.
2. A Képviselő-testület elfogadja a Társulási Megállapodás I. számú – a
tagönkormányzatok felsorolását tartalmazó – pontjának 2020. január 1-i. hatállyal
történő kiegészítését a „Domoszló Községi Önkormányzat – 3263 Domoszló, Petőfi S.
út 5.” szövegrésszel.
3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy döntésről tájékoztassa a Társulási
Tanácsot.
Felelős: dr. Pető László helyettes jegyző
Határidő: azonnal
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Juhász Jánosné polgármester: Juhász János rendőr ezredes a Gyöngyösi
Rendőrkapitányság megbízott vezetője megkeresett a tegnapi nap folyamán.
Tájékozódott a település közbiztonsági helyzetéről, véleményt kért a körzeti
megbízottak munkájáról. Az önkormányzat támogatását kérte azzal kapcsolatban, hogy
az itt lévő körzeti megbízottak részére évvégi jutalmat tudjanak kifizetni. Elmondta, hogy
nagyon rossz a rendőrség anyagi helyzete, a rendőrök anyagi finanszírozása és
akármilyen jól is végzik a munkájukat az évvégi jutalmazást nem tudják megoldani.
Ehhez kérnék a képviselő-testületek segítségét. Ez egy 40 ezer Ft/fős összeget
jelentene. Ez támogatásként kerülne a rendőrség részére.
Ürmös István képviselő: Támogassuk a rendőrséget, mert tudom milyen helyzetben
vannak, de helyi Polgárőrséget kellene felállítani, hogy valamilyen szinten helyben
szabályozzuk a közbiztonságot. Inkább őket kellene támogatni.
Juhász Jánosné polgármester: Nem szabályozhatja a közbiztonságot, hiszen a
polgárőrnek semmilyen jogosultsága nincs.
Ürmös István képviselő: Valamilyen szinten van, és egy komfortérzetet ad az
embereknek. Azon a véleményen vagyok, hogy polgárőrségre szükség van.
Faragó Gáborné alpolgármester: Lehetőség megvan, meg kell szervezni. Volt
polgárőrség eddig is, ami feloszlott, mert nem volt olyan személy, aki vállalta volna a
feladatot. Korábban is támogattuk őket.
Juhász Jánosné polgármester: Többnyire megszüntek azok a bűncselekmények, amik
eddig folyamatban voltak.
Meg lehet szervezni.
Szekeres Róbert képviselő: Majd kérjünk visszajelzést, hogy a helyi körzeti megbízott
részesült-e a támogatásból.

Juhász Jánosné polgármester: Lehet nevesíteni a körzeti megbízottjainkat, hogy ők
részesüljenek a támogatásból, lehet ilyen kikötése a képviselő-testületnek.
Aki egyetért, hogy a rendőrség részére támogatásként adjunk 80 ezer forintot, kérem
szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal,ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozza:
Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
128/2019. (XII. 11.) önkormányzati Határozat
Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi 80.000,- Ft.
támogatás kifizetését a Gyöngyösi Rendőrkapitányság részére a 2019. évi költségvetés
terhére.
Felelős: Juhász Jánosné polgármester
Határidő: 2019. december 31.
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Juhász Jánosné polgármester: A Heves Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztálya
törvényességi felhívással élt a polgármester felé annak okán, hogy az Mötv. 80.§. 3.
bekezdése kimondja, hogy a társadalmi megbízatású alpolgármester havonta a
tiszteletdíjának 15%-ban meghatározott összegű költsétérítésre jogosult. Az alakuló
üléskor nem született döntés és ez nem került rögzítésre. Ezt kell pótolni és a döntést
2020. január 31-ig megküldeni a kormányhivatal részére.
Faragó Gáborné alpolgármester: Én úgy gondolom, hogy nincs szükség erre.
Prezenszki Tibor képviselő: Meg sem kell állapítani a jogosultságot ezesetben?
Dr. Pető László helyettes jegyző: Arról kell döntést hozni, hogy nem állapít meg
költségtérítést az alpolgármester részére a képviselő-testület. Amennyiben nem kívánja
igénybe venni, nyilatkoznia kell erről.
Juhász Jánosné polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület az
alpolgármester részére a tiszteletdíjának 15%-ával megegyező összegű költségtérítésre
való jogosultságot állapítson meg, kérem szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal,ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozza:
Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

130/2019. (XII. 11.) önkormányzati Határozat
Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Faragó Gáborné alpolgármester
tiszteletdíját és költségtérítését 2019. október 13-tól az alábbiak szerint állapítja meg:
- Tiszteletdíj összege: havi bruttó 28.500,- Ft
- Költségtérítés összege: havi 4.275.-( a tiszteletdíj 15%-a),- Ft
Felelős: dr. Pető László helyettes jegyző
Határidő: Azonnal
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Juhász Jánosné polgármester: Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy megjelent a
Nagyfügedi Hírmondó, mivel a lakosság fokozottabb tájékoztatást kért a képviselőtestület munkájáról, próbálunk ennek folyamatosan eleget tenni. Negyedévente a
testület elvégzett munkájáról, az elért eredményekről ki tudjuk küldeni a lakosság
részére. A költségvetésben van erre meghatározott összeg. A karácsonyi ünnepek előtt
kiküldésre kerül.
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Ürmös István képviselő: A piactér kivitelezésével hogyan állunk?
Juhász Jánosné polgármester: Elindultak az engedélyezési eljárások a parkoló
tervezése kapcsán. Természetesen a kötbér addig számítódik fel, amíg hozzá nem
fognak a kivitelezési munkálatokhoz, amíg hozzá nem fognak az eredményes
munkához, aminek a téli időszakban az időjárás miatt csekély az esélye. A kivitelező
részben szakember hiányra hivatkozott. Más településeken is csúszásban vannak.
Ürmös István képviselő: A másik kérdésem, hogy a képviselői irodát már januárban
igénybe lehet venni?
Juhász Jánosné polgármester: Természetesen, csak kérnék hozzá időpontot.
Ürmös István képviselő: A szennyvíz csatornahálózat építésével kapcsolatban
jelezném, hogy éppen a házunk előtt tartanak a kiépítéssel és földdel hagyták tele a
vízelvezető árkot. Az esős idő miatt nagy sár van emiatt.
Juhász Jánosné polgármester: Kaptak Önök egy tájékoztató lapot a beruházással
kapcsolatban, azon található egy telefonszám, amit ebben az esetben keresni kell, ott
tudnak intézkedni ezzel kapcsolatban. Fogok jelezni én is ezzel kapcsolatban.
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Szekeres Róbert képviselő: Mivel már a takarékszövetkezet nem működik itt
Nagyfügeden, lehetne ATM-et felszerelteni valahová, hogy ne kelljen a lakosságnak
más településre utazni abban az esetben, amikor pénzt akar felvenni bankautomatából.
Ürmös István képviselő: Ez nagyon jó ötlet, független ATM is létezik, ami nem konkrét
bankhoz kötődik. Kömlőn is van ilyen.
Juhász Jánosné polgármester: Rendben, utána fogunk nézni milyen lehetőségek
vannak.
Szekeres Róbert képviselő: A védőnői beszámoló kapcsán a fejtetvesség és a kóbor
kutyák ügyében történt változás?
Juhász Jánosné polgármester: A kóbor kutyák ügyében történtek intézkedések, a
Jegyző úr felszólította azokat a kutya tartókat, akiket be tudtunk azonosítani.
Amennyiben a képviselő-testület úgy dönt, összeszedetjük a kóbor kutyákat ismételten.
Ürmös István képviselő: Elég veszélyesek, mert csoportokban járkálnak a kóbor
kutyák. Szóljunk a sintérnek.
Faragó Gáborné alpolgármester: Én nem vagyok ellene a kóbor kutyák
összeszedésének, csak arra adjanak választ, hogy mi az a költségvetési hely, ahonnan
ezt tudjuk finanszírozni? Ebben az évben mennyit fizettünk ki?
Juhász Jánosné polgármester: 1 millió forint körül van már ebben az évben, ami azt
jelenti, hogy alkalmanként 20-30 kutyát szednek össze. Addig amíg ilyen az állattartási
morál itt Nagyfügeden nem igazán tudunk mit tenni, az is gond, hogy még beoltatva
sincsenek ezek a kutyák.
Ürmös István képviselő: Az önkormányzat szankcionálásképpen semmilyen rendeletet
nem hozhat?
Dr. Pető László helyettes jegyző: Körbe lehet határolni. Az elkobzás lehetősége sem
olyan egyszerű dolog.
Prezenszki Tibor képviselő: Kezelni kell ezt a problémát.
Ürmös István képviselő: Hívjuk ki a sintért.
Juhász Jánosné polgármester: Rendben akkor összeszedetjük.
Szekeres Róbert képviselő: A sportterem használatára egyre nagyobb igény van a
lakosság részéről, nem lehetne valamilyen rendszert kialakítani a használatára?
Kihelyezni valamilyen beosztási rendet?

Juhász Jánosné polgármester: Azt tudni kell, hogy a sportterem rezsiköltségét a
tankerület fizeti, mivel a nap legnagyobb részében az iskolás gyerekek veszik igénybe a
helyiséget. Amennyiben mi ilyen beosztási rendet készítünk, a tankerület valószínűleg
nem fogja finanszírozni teljes mértékben a rezsiköltséget, az önkormányzatnak kell
majd a költségeket átvállalni. Illetve a másik, hogy estébe nyúlóan nem tudjuk
megoldani a terem felügyeletének a biztosítását.
Szekeres Róbert képviselő: Nyilván felnőttekről lenne szó, akik munkaidő után tudnák
igénybe venni. Lehet, hogy a felnőttek hajlandóak is lennének erre áldozni, ha
megállapítanánk egy teremhasználati díjat akár.
Jáger József lakosság: Mindenképpen jó lenne ha tájékozódhatnánk, hogy mikor,
milyen időpontokban használják a sporttermet.
Szekeres Róbert képviselő: Az orvosi rendelőbe is működhetne sorszámos rendszer,
mert sokan vannak állandóan és elég hosszú a várakozási idő, szükséges lenne
valamilyen behívásos rendszer. Nem lenne vita, hogy ki következik és nem mennének
szó nélkül előre bizonyos betegek.
Dr. Borbély Gergő képviselő: Volt sorszámhúzó a váróban, de nem működött
megfelelően, mert konkrétan összeverekedtek a betegek emiatt. Ezért kiiktatásra került.
Mindenhol várni kell, viszont figyelembe vesszük a betegek állapotát.
Jáger József: Főként az orvosi beszámoló miatt jöttem a testületi ülésre. Két dolog
lenne amit tapasztaltam, az egyik, hogy egyértelművé kellene tenni, hogy milyen
időtartamban lehetne hívni az orvosi rendelőt, amikor nem zavarnák a rendelést.
Illetve a háziorvosi helyettesítést közzé lehetne tenni például facebook-os oldalon, ahol
rá tudnánk nézni, hogy mikor van helyettesítés és ki helyettesít, ezen kellene egy kicsit
változtatni véleményem szerint.
Dr. Borbély Gergő képviselő: Facebook-os oldala az orvosi rendelőnek nem lesz, nem
gondolom hogy ilyen oldalon kell tájékoztatni a betegeket. Az ajtóra mindig kiírásra
kerülnek az információk. Aki betelefonál, hogy mikor van rendelés, azt indokolatlannak
tartom. Nem gondolom azt, hogy a nagyfügedi betegek kényelme nem lenne szem előtt
tartva a többi rendelőhöz képest. Viszont értékelem a felvetést, és megpróbálok rajta
segíteni.
Ürmös István képviselő: Még egy olyan észrevételem lenne, hogy régebben ki volt
írva, hogy aki pl: infúziós kezelésre megy az előnyt élvez, hogy ne legyen ebből vita,
legyen kiírva ez a tájékoztató.
Dr. Borbély Gergő képviselő: Azért nincs kiírva, mert olyan szerencsés helyzetben
vagyunk a rendelő kialakítása miatt, hogy ezek a dolgok párhuzamosan mehetnek a
betegellátással. De nyilván kiírhatjuk.

Faragó Gáborné alpolgármester: Lenne egy felvetésem, amelyhez zárt ülést szeretnék
kérni.
Juhász Jánosné polgármester: Ki az aki hozzájárul, hogy napirendi ponton kívül zárt
ülést tartsunk?
A testület egyahangúlag hozzájárult.
A zárt ülés külön jegyzőkönyvben került rögzítésre.
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Juhász Jánosné polgármester: A képviselő-testületnek 2019.12.31-ig a Helyi
Esélyegyenlőségi Programot felül kell vizsgálni és el kell készíteni az újat. Erre
szeretnénk egy szakembert felkérni, aki ezt el tudja készíteni. Ő a Seregély Tímea
lenne, arról kellene a testületnek dönteni, hogy a Nagyfügedi Önkormányzat részére
elkészítse. Az előírásoknak meg kell felelnünk ezért fontos, hogy ez meglegyen. Bruttó
100 ezer forintba kerülne és meg tudnánk kötni a szerződést Seregély Tímeával.
Aki egyetért, hogy a szerződést megkössük a Seregély Tímeával és elkészítessük vele
a Helyi Esélyegyenlőségi Programot kérem szavazzon.
A testület egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal,ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozza:
Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
131/2019. (XII. 11.) önkormányzati Határozat
Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a
Esélyegyenlőségi Program elkészítéséhez kapcsolódó megbízási szerződést.

Helyi

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Juhász Jánosné polgármester
Határidő: 2020. december 31.
Van-e valakinek egyéb kérdése?
Amennyiben nincs a képviselő-testületi ülést lezárom.

Juhász Jánosné
polgármester

Dr. Pető László
helyettes jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Dr. Borbély Gergő
képviselő

Szekeres Róbert
képviselő

