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KISFÜZESI HÍRLEVÉL
Kisfüzes Község Önkormányzatának kiadványa

Polgármesteri köszöntő

Tisztelt Kisfüzesiek!
Ezúton szeretném megköszönni Kisfüzes Község
választópolgárainak bizalmát, hogy 2014.
október 12. napján a település polgármesterének
megválasztottak.
Főállású munkahelyem megtartásával társadalmi
megbízatás mellett, de teljes emberként kívánom
ellátni ezt a tisztséget. Hivatalosan minden héten
hétfőn 17 óra és 18 óra között fogadóórát tartok
a Szabadság tér 2. szám alatti Polgármesteri
Hivatalban, de mint eddig is, akinek segítségre
van szüksége természetesen megtalál telefonon
vagy otthonban „éjjel-nappal” és minden tőlem
telhetőt megteszek annak érdekében, hogy a falu
lakosságának rendelkezésére álljak.
Az új összetételű Képviselőtestülettel – a
költségvetési lehetőségek függvényében –
igyekezni fogunk és mindent megfogunk tenni,
hogy megszolgáljuk bizalmukat.
Engedjék meg, hogy figyelmükbe
ajánljam az Önkormányzat 2015. évtől
alkalmanként (remélhetőleg negyedévente)
megjelenő Kisfüzesi Hírlevél elnevezésű
kiadványa kísérleti példányát, amely az
Önkormányzat hivatalos híreiről és faluban
történt változásokról tudósít, illetve közérdekű
információkat tartalmaz és szándékaink szerint
térítésmentesen kerül valamennyi kisfüzesi
háztartás postaládájába.
Menyhárt Balázs polgármester

2014. december

Kisfüzes új képviselőtestülete
2014. október 21. napján több mint húsz
érdeklődő
jelenlétében
került
sor
a
Képviselőtestület alakuló ülésére a szeptember
27-én felavatott, megújult Művelődési Házban.
Almádi Gyuláné a Helyi Választási Bizottság
elnöke ismertette az október 12-i helyhatósági
választás eredményét, majd közreműködésével
Menyhárt Balázs polgármester és Bojtos Imre,
Filip Valéria, Dr. Kerekesné Galambosi Ágnes,
Szabó Bertalan képviselők letették az esküt.
Kisfüzes község fejlesztésének esélyeit,
lehetőségeit,
kitörési
pontjait
ismertette
polgármesteri programjában Menyhárt Balázs.
Ezt követően a Képviselőtestület titkos
szavazással - a polgármester javaslatát
támogatva - alpolgármesternek Dr. Kerekesné
Galambosi Ágnest választotta meg, majd döntött
az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság
személyi összetételéről. A bizottság elnökének
Filip Valériát választották, tagjai pedig Bojtos
Imre és Szabó Bertalan lettek. A Pétervására,
Váraszó, Kisfüzes Társult Képviselőtestületének
Pénzügyi Bizottságába Szabó Bertalant, az
Oktatási Bizottságba Bojtos Imrét delegálták.
Ezután került sor a tisztségviselők díjazásának
meghatározására. A törvényi előírásoknak
megfelelően a Képviselőtestület Menyhárt
Balázs társadalmi megbízatású polgármester
részére bruttó 74.800,-Ft illetményt és 11.200,-Ft
költségtérítést, Dr. Kerekesné Galambosi Ágnes
alpolgármester részére bruttó 20.000,-Ft
tiszteletdíjat állapított meg.
Végezetül a Képviselőtestület méltányolta
Menyhárt Imre polgármester 24 éves munkáját,
hiszen hat önkormányzati cikluson keresztül volt
a település első embere. Ennek eredményeként a
régi polgármester részére a háromhavi
illetményének
megfelelő
összegű
végkielégítésen felül, további három havi
illetménynek megfelelő juttatást állapított meg.
Dr. Kerekes Tibor aljegyző

Közmunkaprogramok

Mindenekelőtt a Közmunkaprogram
újrareformálásával kezdtem pályafutásomat, de
mint mindenki tudja minden kezdet nehéz.
Összehívtam a dolgozókat és megvitattuk az új
szabályokat. A munkafolyamatok megkezdése
előtt sajnálatos módon már rögtön az első héten
meg kellett válnom egy közfoglalkoztatott
munkatárstól majd a későbbiekben még egytől,
mert a kért munkafeltételeket nem teljesítették.
Nevüket személyiségi jogokat érintő okból nem
említeném.
Az Önkormányzat tulajdonában lévő
tárgyi
eszközökről
(fűnyíró,
fűkasza,
motorfűrész) átadás-átvételi nyilatkozatot írt alá
minden dolgozó, amely szerint anyagi
felelősséget vállal az adott eszköz állapotának
megőrzése érdekében.
Az Önkormányzat eszközeit minden
lakos igénybe veheti ezen feltétel mellett. Annak
érdekében, hogy az igénybe vett tárgyi eszköz
rendeltetésszerűen
legyen
használva
az
Önkormányzat a saját költségei terhére Stihl
motorolajat ad a szóban forgó eszközbe, de az
üzemanyagot
az
adott
lakosnak
kell
megfinanszíroznia és csak az adott keverékkel
üzemeltetheti az eszközt. A benzint az
Önkormányzat vásárolja meg, amelyet a
kölcsönzéskor helyben kell kifizetni. Az összeg
átadását
és
átvételét
az
igénybevevő
formanyomtatványon rögzíti, amellyel a
polgármester és a munkaeszközt igénybevevő
személy is védve lesz. Az így keletkezett
pénzből pedig a polgármester természetesen egy
bizonyos időn belül újra üzemanyagot vásárol,
így egy körforgás alakul ki, amelynek nagy
előnye, hogy a lakosoknak kiadott benzin nem az
Önkormányzat költségvetését terheli.
A közmunka, mint minden lakos láthatja szépen
halad. Az új temető tisztításával kezdtünk, a régi
temető kerítése és a Polgármesteri Hivatal
környéke is ki lett tisztítva. Egyszóval a falu
szépül napról napra.

Hosszú távú közmunkaprogram pályázat

Mint említettem, számos tennivaló akad a
település szépítésén, de mint mindenhez ehhez is
pénzre van szükség. Ennek érdekében 2015.
március 31. napjától 2015. december 31-ig egy
hosszú távú közmunkaprogramban szeretnénk
részt venni. Hasonló lehetőséggel Kisfüzes
Önkormányzata eddig még nem élt, de
remélhetően nagy esély kínálkozik ennek
megnyerésére. Az említett közmunkaprogram
keretében az Önkormányzat megközelítőleg
700.000,-Ft támogatásban részesülne, amelyet
munkaeszközökre (fűnyíró, fűkasza), illetve
munkavédelmi eszközökre, a fennmaradó
összeget pedig a falu szépítésére fordíthatnánk.
Menyhárt Balázs polgármester

Szociális tűzifa pályázat

Kisfüzes Község Önkormányzata 2014.
október 28-án szociális tüzelőanyag támogatást
nyert pályázat révén, melynek nagysága bruttó
320.040,-Ft. Ez az összeg 18 m3 kemény lombos
tűzifa
beszerzésére
elegendő,
amelynek
megvásárláshoz
22.000,-Ft
önkormányzati
önrészt kell biztosítani.
A juttatás jogosultságának megállapítása
polgármesteri hatáskör, de természetesen a
képviselőtestület véleménye is fontos ehhez.
A szociális tűzifa elsődlegesen a lakásfenntartási
támogatásban érintetteknek, az időskorúak
járadékában részesülőknek és a halmozottan
hátrányos helyzetű családoknak jár.
A háztartásonként várhatóan egy köbméter tűzifa
kiszállítására 2014. decemberében kerül sor.
Dr. Kerekes Tibor aljegyző

Internetes települési elérhetőség

Kisfüzes Község Önkormányzatának,
mint minden településnek fejlődnie kell a korral,
ennek érdekében létrehozzuk weboldalát. Így a
lakosság
azon
része,
amely
internet
hozzáféréssel
rendelkezik,
követheti
a
folyamatban lévő ügyeket és az ide látogató, de
nem a településen lakó emberek megismerhetnék
ezt a kis falut.
Elképzeléseink szerint a honlapon a község
fontosabb földrajzi adatai, a település rövid
története,
az
önkormányzat
közérdekű
információi, a helyi rendeletek, különböző
elérhetőségek és a falu nevezetességei
légifotókkal ellátva is megismerhetők lesznek.
Igyekszünk az aktualitásokat naprakészen
kezelni.
Kisfüzes Községi Önkormányzat weboldalának
elérhetősége: www.kisfüzes.hu
A weboldal hivatalosan 2014. december második
felétől fog üzemelni.
Menyhárt Balázs polgármester

Községi Könyvtár nyílik
Kisfüzesen

Kisfüzes település történetében bátran
állíthatom, hogy 2014. a változás évének számít.
Pályázat révén átépítésre került a művelődési
ház, amely nézetem szerint a Fűzfa Alapítvány
hatékony közreműködése mellett Menyhárt Imre
édesapám dicsősége.
Ezt a vonalat képviselve, fiatalos lendülettel és
persze szerencsével mire lenne még szüksége
Kisfüzesnek? Egy működő Könyvtárra.
Ennek érdekében 2014. november 12. napján
előzetes tárgyalásokat folytatva Tőzsér Istvánné
Géczi Andreával, a Heves Megyei Bródy Sándor
Könyvtár igazgató asszonyával aláírásra került
az a szerződés, amelynek köszönhetően Kisfüzes
településen 2015. január 1. napjától Könyvtár
nyílik.

A Könyvtár ideiglenesen a Polgármesteri
Hivatalban fog működni, ugyanis a szükséges
technikai feltételek egyelőre itt adottak.
A nyitvatartás pontos időpontjáról most
zajlanak az egyeztetések. Reményeim szerint
várakozáson felüli érdeklődést mutat majd a
lakosság a Könyvtár felé és mindenki kortól
függetlenül örömmel fogadja a könyvtár által
nyújtott szolgáltatásokat.
A Könyvtár másik előnye, hogy több
költségvetési
támogatást
kaphat
annak
működtetése esetén az önkormányzat. Kisfüzes
Község Önkormányzata visszatérően minden
évben a költségvetéséhez 1.140,-Ft/fő összegű
közművelődési normatívát kapott, amely több
mint 170.000,-Ft-ot jelentett a település számára.
Ez az összeg 2015. január 1. napjától 1.200.000,Ft-ra emelkedhet, amennyiben az adott
településen könyvtár is üzemel, függetlenül a
falu lakosság számától. Ezt az összeget nemcsak
a Művelődési Ház és a Könyvtár fenntartására,
hanem egyéb kulturális célokra (rendezvények,
kiállítások, fellépések) is fel lehet majd
használni.
Nem árulok el nagy titkot, de reményeim szerint
2015-ben falunap rendezésére is költhetünk a
települést
megillető
közművelődési
támogatásból.
A Könyvtár berendezését és a hozzá
szükséges eszközöket ugyancsak az egri Bródy
Sándor Könyvtár biztosítja, beleértve a
munkához nélkülözhetetlen technikai hátteret is
(Notebook).
A
könyvtáros
személyét
közfoglalkoztatottak látják majd el, képzésüket a
szerződő partner fogja megszervezni.
A Könyvtár készlete negyedévente fog
cserélődni.
2015-ben a szerződő partner egri Bródy
Sándor Könyvtár pályázati lehetőséget is
biztosít, amelynek keretében a Könyvtár és a
Művelődési ház teljes bútorozását meg tudjuk
oldani. Pályázat nyertessége esetén az
önkormányzatnak 10 % önrésszel, a támogatott
összegtől függetlenül hozzá kell járulni. Ezt
viszont nem külön forrásból kell finanszírozni,
hanem az Önkormányzat költségvetésében
szereplő, a fentiekben hivatkozott 1.200.000,-Ft
mértékű kulturális és közművelődési normatíva
összegéből.
Menyhárt Balázs polgármester

Falukarácsony

Önkormányzati segély
Kisfüzes Önkormányzati Képviselőtestülete a
2014. november 20-án tartott ülésén az
önkormányzati segélyre való jogosultság
megállapítását a polgármesterre ruházta át.
Egyúttal a segély maximális mértékét 5.000,-Ft
összegben állapította meg. amelyet a rászorulók
egy évben legfeljebb két alkalommal vehetnek
igénybe. A kérelem alapján hozott határozatában
környezettanulmány alapján hozza meg konkrét,
összegszerű döntését a polgármester.
Dr. Kerekes Tibor aljegyző

A Mikulás és a Karácsony azok a meghitt téli
ünnepek, amelyek a családokat összehozzák az
év e hideg, de ettől függetlenül legcsodálatosabb
időszakában.
Az Önkormányzat ilyenkor a maga
szerény eszközeivel járul hozzá a téli
ünnepváráshoz. Minden évben valamennyi
általános iskoláskorú és annál kisebb gyermeket
megajándékozunk egy mikulás csomaggal,
mellyel a nem túl távoli gyermekkoruk
emlékeinek
felidézése
és
az
emlék
továbbéltetése a cél.
Külön öröm, hogy a kisgyermekek most más
ajándékkal is gazdagodhatnak. A PEVIK
Nonprofit Kft. felajánlása révén ugyanis színes
ceruzát és Disney figurás temperát kapnak erre
ebből az alkalomból.
A Karácsony a szeretet legszebb ünnepe.
Az Önkormányzat úgy gondolta, hogy idén se
maradjanak a Kisfüzesiek ajándékozás nélkül.
Meglepetésként minden családhoz egy-egy
ajándékcsomag fog érkezni.
Az Önkormányzat hagyományteremtő
módon a Művelődési Házban Falukarácsonyt
szervez. Az ünnepségre 2014. december 20.
napján (szombaton) a szentmisét követően 18
órakor kerül sor.
A Falukarácsony az óvodás gyermekek ünnepi
műsorával kezdődik. Majd Menyhárt Balázs
polgármester mond karácsonyi köszöntőt. Ezt
követően teával, forralt borral és süteménnyel
kínált hangulatos, kötetlen beszélgetés keretében
folytatódik az ünnepség.
Együtt tegyük emlékezetessé a Falukarácsonyt.
Ünnepségünkre tisztelettel és szeretettel
várunk minden érdeklődőt a megújult
Művelődési Házban.
Menyhárt Balázs polgármester

A Művelődési ház nyitvatartása

Kisfüzes Község Önkormányzatának feladatai
közé tartozik nemcsak a lakosság igényeinek
felmérése, hanem a helyi fiatalság szórakozási
lehetőségeinek biztosítása is. Ennek érdekében a
kisfüzesi fiatalokkal egyeztetve a következő
megállapodásra jutottam:
A Művelődési Ház minden pénteken és
szombaton délután 17:00 órától 22:00 óráig tart
nyitva.
Ezen idő alatt az ott tartózkodó fiatalok
mindegyike egy erre a célra rendszeresített
füzetbe írja fel nevét, abból a nyomon követhető
okból, hogy ha valamilyen károkozás történne az
épületben az összes fiatal anyagi felelősséget
vállal, aki aznap ott tartózkodott.
Ezt az egyetlen és legfontosabb megállapodást,
amely reményeim szerint megőrzi az új épület
jelenlegi állapotát, a 2014. november 20-án
tartott ülésén Kisfüzes Község Önkormányzati
Képviselőtestülete jóváhagyta.
Menyhárt Balázs polgármester
A Kisfüzesi Hírlevél 60 példányban készült.
A kiadványt összeállította, valamint szerkesztette:
Menyhárt Balázs polgármester, továbbá
Dr. Kerekes Tibor aljegyző
Kiadja és terjeszti Kisfüzes Község Önkormányzata

