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KISFÜZESI HÍRLEVÉL
Kisfüzes Község Önkormányzatának kiadványa

2017. december

Polgármesteri köszöntő
Tisztelt Kisfüzesiek!
Hosszú idő után végre megjelenik a Kisfüzesi
Hírlevél következő száma, amely 2017-ben még az
első, ám az idén egyben az utolsó is. Az előző
kiadványt még 2016. novemberében forgathatták,
azonban az eltelt majd egy év alatt sok dolog
változott és változni fog. A hírek nagyrésze már
ismert, csak annyit írunk róluk, hogy éppen milyen
stádiumban tartanak a projektek, események.
Menyhárt Balázs polgármester

Ünnepek, rendezvények

2017-ben is megrendezésre kerül a karácsonyi
ünnepség a Művelődési házban. Mindenki nagy
örömére a Pétervásárai óvodások az előző évekhez
hasonlóan szórakoztatják a falu lakosságát
karácsonyi műsorukkal.
A Karácsonyi műsorra és ünnepségre 2017.
december 19. napján (kedden) 16 órakor kerül
sor a Kisfüzesi Művelődési házban.
Ünnepségünkre tisztelettel és szeretettel várunk
minden érdeklődőt.

Idei évben is ellátogatott minden kisgyermekhez a
mikulás és ajándékcsomaggal csalt az arcukra
mosolyt. Minden kisgyerek örült, hogy a mikulás
ellátogatott hozzá.
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.

A hagyományoknak megfelelően szeretnénk
hatékony segítséget nyújtani a karácsonyi díszek
kitalálásához és elkészítéséhez.
Várjuk az ötleteiket a kellékek elkészítéséhez.
Találkozzunk 2017. december 15-én pénteken és
16-án szombaton 16 órától a Kisfüzesi
Művelődési házban a karácsonyi díszkészítésen.
Karácsonyfa feldíszítésére az udvaron kerül sor.
Ezúton kívánok békés, áldott Karácsonyi
ünnepeket és Boldog Új Évet Mindenkinek.

Európai Mobilitási Hét

Idén szeptember 16. és 22. között tizenhatodik
alkalommal rendezték meg az Európai Mobilitási
Hetet, amelynek célja a környezetbarát és
fenntartható települési közlekedés népszerűsítése.
Európa legnagyobb közlekedési-környezetvédelmi
kampánya évről évre népszerűbb Magyarországon,
2016-ban már több mint 200 település vett részt a
programokban, amivel Magyarország - közel ötven
ország versenyében - a harmadik helyen végzett.
Az Európai Mobilitási Hét kampány hazai
koordinátora a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium,
fővédnöke dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési
miniszter.
Kisfüzes Község Önkormányzata a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium felhívása alapján, továbbá
az irányadó Európai Kartában foglalt feltételeket
vállalva 2017. évben immár másodszor nemzetközi szinten is jegyezve - csatlakozott az
Európai Mobilitási Hét, illetve Autómentes Nap
rendezvénysorozatához. Ennek jegyében 2017.
szeptember 16-án (szombaton) Kisfüzesi gyaloggalopp elnevezésű egész napos kerékpáros,
gyalogos és ügyességi vetélkedők lebonyolításával,
illetve 2017. szeptember 22-én autómentes
közlekedési kampány szervezésével tett eleget az
önkormányzat csatlakozásának.

Beiskolázási támogatás

.

Településünkön 2015. évtől már - fogalmazhatok
úgy - megszokottá vált az iskolakezdési támogatás
biztosítása. Az Önkormányzat a településen élő
fiatalok
tehetséggondozásának
előmozdítása
érdekében, tanulmányaik eredményes folytatásához
történő hozzájárulásként öt kisfüzesi lakóhelyű
közép- és felsőfokú oktatásban résztvevő nappali
vagy levelező tagozatos tanuló részére 20.000,Ft/fő összegű tanévkezdési támogatást biztosított.

Könyvtár

A Kisfüzesi Fiókkönyvtár szolgáltatásaiban
változás történt az elmúlt évekhez képest. A már
két év alatt megszokott rendezvények időpontja
kitolódott idén november végére. Ekkor két
előadás volt egymást követően.
A könyvtár technikai felszereltsége idén is bővült
egy a lakosság által internetezésre (pl. hírek
olvasására) szolgáló számítógéppel.
A szolgáltatásokat tekintve újdonságnak számít
viszont, hogy 2018-tól remélhetőleg Könyvtárbusz
fog településünkre látogatni a Bródy Sándor
Megyei és Városi Könyvtár és Kisfüzes Község
Önkormányzata által konzorciumban beadott
EFOP-4.1.8-16 jelű pályázat jóvoltából. A Busz
várható megjelenése Kisfüzesen kéthetente két óra.
A projekt célja olyan korszerű könyvtári
szolgáltatás biztosítása Könyvtárbuszos formában,
amelyben a Könyvtárbusz 3 db internetkapcsolattal
ellátott számítógéppel, 1 internetkapcsolattal
ellátott könyvtárosi munkaállomással, projektorral,
multifunkcionális nyomtatóval, LED TV-vel,
vetítővászonnal, vonalkód olvasóval, DVD
lejátszóval, 5.1 hangtechnikával, 1500-2500
dokumentummal felszerelt. Az állomány RFID
vagy egyéb biztonságtechnikai rendszerrel védett.
A Könyvtárbusz közösségi térként is működik,
lehetővé teszi kisebb képzések és programok
lebonyolítását.

Falugondnoki szolgáltatás
2017. január 1-től hivatalosan is működésbe lépett
a Falugondoki szolgáltatás településünkön. A
szolgáltatás
azóta
folyamatosan
állandó
feladatokkal bővül. Az alapszolgáltatást nem kell
bemutatnom senkinek, mindenki láthatja még
gyermekcipőben jár a környező településekhez
képest, de szükségességét az eltelt idő igazolta.
A Falugondnoki feladatellátást a Képviselőtestület
folyamatosan fejleszti a lakosság és az
Önkormányzat igényeit figyelembe véve.
A falugondnok által ellátott szolgáltatások:
• Orvosi
recept
igények
összegyűjtése,
továbbítása, kézbesítése,
• Gyógyszerek kiváltása, árubeszerzés,
• Szociális étkeztetés teljeskörű lebonyolítása,
• Könyvtári kölcsönzés ellátása, közreműködés
helyi rendezvények lebonyolításában,
• Az Önkormányzat tulajdonában lévő épületek
és környezetük tisztán tartása,
• Információ közvetítése az Önkormányzat és a
lakosság között a helyi szociális szükségletek
és szolgáltatások elérése érdekében,
• Önkormányzati küldemények, tájékoztatók,
meghívók, hírlevél kézbesítése,
• Falugondnoki adminisztráció elvégzése,
• Közfoglalkoztatotti feladatok ellátásában
közreműködés (például fűkaszálás, parkosítás)
A falugondnoki szolgáltatások igénybevétele:
Az Önkormányzat rendeletében meghatározott
szolgáltatások iránti igényt László Ágnes
falugondnoknál kell szóban vagy írásban
bejelenteni.
A szolgáltatások iránti igényeket, azok jellegétől
függően, olyan időpontban kell jelezni, hogy
azokat a falugondnok a feladatok végrehajtásának
megszervezése során figyelembe tudja venni.
A bejelentett
igényekről a
falugondnok
nyilvántartást vezet, amelybe az igényeket, azok
közlésének időpontja szerinti sorrendben vezeti be.
Abban az esetben, ha az igényelt szolgáltatás
teljesítése akadályba ütközik a falugondnok köteles
erről az igénybejelentőt haladéktalanul értesíteni.
A falugondnok munkarendje:
A Falugondnoki szolgáltatás a Polgármesteri
Hivatalban működik. A falugondnok munkaideje
hétköznapokon 7.30-órától 15.30-óráig tart.

Minden a Falgondnoki szolgáltatás bővítésével
kapcsolatos
ötletet
szívesen
fogad
a
Képviselőtestület.

Távközlés fejlesztése

Sok-sok ígéret hangzott már el részemről a
lakosság felé, hogy mikor is lesz végre térerő
Kisfüzesen. Tájékoztatom a lakosságot, hogy a
mobilhálózat immár elérhető 2017. december 1-től,
tehát mindenhol van térerő településünkön.
Szupergyors internet:
A szolgáltatásról az előző évben írtam először.
Célja minden település ellátása optikai szálon
keresztül, internet alapú szélessávú telefon, tv és
internet szolgáltatással. A folyamat az eddigi
tapasztalattal ellentétben várakozáson felüli
eredményeket ért el már most.
• 2015. február a tervezési folyamat egyeztetése.
• 2016. vége a tervezési folyamat gyakorlati
megvalósításának egyeztetése.
• 2017. a gyakorlati megvalósítás.
• Első lépés volt oszlopcserék és új oszlopok
felállítása a településen, a szolgáltatás
megvalósításának érdekében.
• Második lépés volt az optikai kábel
felszerelése a településen belül.
• Harmadik lépésként a Pétervásárát és
Kisfüzest összekötő kábel kiépítése történt
zmeg földkábeles elvezetéssel.
A szolgáltatás kiépítése megkezdődött, kérem
mindenki szíves türelmét a projekt teljeskörű
megvalósulásáig.

Buszjárat bővítés

2017. márciustól a lakosság igényeinek felmérése
alapján egy új autóbuszjárat közlekedik Kisfüzes és
Pétervására között. Pétervásáról 8.45 órakor indul,
amely Kisfüzesről 9 órakor közlekedik vissza.

Kisfüzes Címere

Fűzfa Közalapítvány

Amint azt már korábban írtam semmiféle olyan
írásos emlék nem maradt Kisfüzesről, amelyből
címert lehetett volna szerkeszteni, csak egy pecsét.
Ennek orvoslása érdekében 2015. év elején
készítettem egy címer tervezetet, amely bár nem
volt hivatalos és a heraldika szabályinak is ellent
mondott, mégis a visszajelzésekből ítélve megállta
a helyét és elindított egy hosszú folyamatot,
amelynek a végére értünk.
Kisfüzes Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2017. november 27-i testületi ülésén
hivatalosan is elfogadta Kisfüzes címerét.

A Fűzfa Közalapítvány 2017. első negyedévére
teljesen
megújult.
Az
alapítvány
előző
Kuratóriumának megbízatása ugyanis lejárt, így az
alapító Önkormányzat a régi alapító okirat
módosításával egyidejűleg 4 évre új összetételű
Kuratóriumot választott. A Kuratórium elnöke dr.
Kerekes Tibor, titkára Deák Bernadett, tagja Filip
Valéria, dr. Kerekesné Galambosi Ágnes és Kiss
Ágnes lett.
Az Önkormányzat segítségével a Közalapítvány
számára elért eredmények az alábbiak:
• A Művelődési Ház 2014. évi pályázatából
származó hiteltartozás végleges rendezése.
• Az új Polgári Törvénykönyv előírásainak
megfelelő alapító okirat és új összetételű
Kuratórium és Felügyelő bizottság elfogadása.
• Az ELMŰ-ÉMÁSZ által 2016. december 6-án
nyújtott 500.000 Ft-os támogatás felhasználása.
• 2017-ben benyújtásra előkészített pályázat
eszközbeszerzésre 1.000.000 Ft értékben.
2016. december 6-án a környező megyékből az
ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Kft. 500.000 Ft-tot
adományozott a Közalapítvány részére. Ezt az
összeget eszközbeszerzésre lehetett felhasználni és
hat Heves megyei település részesülhetett a
kiváltságban. Az átadóra Kál településen került sor,
ahol az ELMŰ-ÉMÁSZ igazgatóján kívül Horváth
László Országgyűlési képviselő úr is jelen volt,
hogy gratuláljon a szerencséseknek.
Az adományból a Közalapítvány az alábbiakat
vásárolta: 1 íróasztal, 2 tárgyalóasztal, 1 zárható
szekrény, 15 szék, 1 router, 1 laptop, 1 projektor, 2
hangfal, 1 mikrofon.
2018. elején a Közalapítvány pályázatot nyújt be
eszközbeszerzésre 1.000.000 Ft értékben. Az
eszközök listájának egyeztetése folyamatban van.

A címerpajzs formája és a pajzs díszítése az egykor
Kisfüzest birtokló Fáy és Okolicsányi család
címerének enyhén stilizált változatát mintázza. A
címer egy zöld dombon álló fűzfát ábrázol. A
címer alatti szalag a Kisfüzes felirat mellett két
évszámot tartalmaz: 1296. a település első
okleveles említésére, 1778. pedig a község
pecsétjének eredetére utal.
Kisfüzes község címere álló, világoskék színű
pajzs, az alja kicsúcsosodó, fordított hármas halom.
A címerkép egy zöld halmon álló természetes színű
fűzfa.
A pajzs tetején egy aranyrostélyos ezüstsisak
nyugszik, nyakrészén vörös ékköves aranylánc
látható. A sisak tetején ékköves, háromlombú
aranykorona van, a sisaktakaró aranyszínű, jobb
oldalt vörös bélésű, bal oldalt kék bélésű.
A pajzs alatt lebegő, fecskefark-végződésű
aranyszalagon a település neve olvasható, a szöveg
mellett egy-egy díszpont, és két évszám 1296, és
1778 látható.

Külterületi értékmentés

Pályázatok
A pályázatokról bővebb kifejtésük előtt annyit
úgy érzem kötelességem megemlíteni, hogy
hálásan köszönöm Horvát László Országgyűlési
Képviselő
Úrnak
(FIDESZ-KDNP)
közreműködését
személyes
közbenjárását,
komoly szerepe van abban, hogy településünk
sikereket ért el és újra tudott egyet előre lépni.

Az idei év végén eljutottunk arra a pontra is, hogy
a turisztika szempontjából említésre méltó
területek gondozását megkezdtük. A fiatalokkal
közösen a faluban jól ismert, bár már-már
elfeledett forrás területének tisztítását elkezdtük.
Ez a következő évben fog csak kiteljesedni
előreláthatólag nyársalóval és egyéb szórakozási
lehetőségekkel.

Önkormányzati bevételek
növelése

A még 2014-ben megálmodott terveknek
megfelelően elértünk arra a pontra, hogy
pillanatnyilag nincs pályázati lehetőség az
önkormányzati költségvetési bevételek növelésére,
így elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, amikor már
csak az iparűzési adóval lehet ezt növelni.
Az elmúlt két év során az Önkormányzat bevételeit
közel 3,7 millió forinttal növeltük pályázati
forrásokból. Az idei terv és ennek jövőbeni
következménye ennek többszöröse lehet.
Az iparűzési adót 2018. évtől 2 %-ról 1,4 %-ra
csökkentette az Önkormányzati Képviselőtestület.
Az adócsökkentés miatt várhatóan növekszik az
adózók száma és ezáltal a beruházási, befektetési
kedv a településen.

1. Magyar Közút által elnyert útpályázat
A Kisfüzesi útfelújítás lehetősége még 2015-ben,
az Önkormányzati Képviselőtestület minisztériumi
felterjesztése
alapján
kezdődött,
amellyel
egyetértve kapott kedvező elbírálást a beruházás
megvalósulására irányuló, a Települési Operatív
Program keretein belül induló pályázat.
Technikai paraméteri az alábbiak:
• Jelenlegi utunk 4,6 méter széles, az új út 5,5
méter széles lesz, mindkét oldalán 0,5 méter
padkával és árkolással.
• A szurdokban a szükséges műtárgyak
elhelyezésével a csapadékvízelvezetés is
megoldódik.
• Az út közepét felfestett felezővonal jelzi.
Kérem mindenki szíves türelmét az út elkészültéig.
2. Szennyvíz pályázat
A szennyvízhálózat kiépítésének pályázata már egy
éve folyamatban van, viszont a mostani álláspont
szerint leghamarabb 2018-ban lesz lehetőségünk
elindítani a projektet. (ha a bekötőút megépül, a
szennyvízelvezetés kiépítése nem okoz kárt, mert
az árokban lesz elvezetve). A konzorciumban négy
település szerepel Kisfüzes, Ivád, Terpes és Szajla
és még sok más település, akik mind hasonló
beruházás indítására várnak. A pályázat pozitív
elbírálást kapott az agglomerációs besorolás során.

3. Kisfüzesi Lovasfalu
A pályázat és projekt alapjainak lefektetése még
2015 februárjában megkezdődött, Horváth László
Országgyűlési Képviselő Úrral. Folyamatban van
elbírálása decemberben várható. A beruházás
keretösszege 300.000.000 Ft. Célja Kisfüzes
község
turisztikai
felemelése,
értékinek
megtartásával,
a
falu
elnéptelenedésének
megoldása. A projekt megvalósulásnak helyszíne
mindenki számára ismert, további információkkal
szolgálok mindenki számára 2018-ban.
4. Hivatal energetikai felújítása
Az Önkormányzat által a Polgármesteri Hivatal
épületének teljes külső felújítására benyújtott TOP
pályázat az irányító hatóság és a Heves Megyei
Közgyűlés döntése alapján pozitív elbírálásban
részesült. Az előkészítés folyamatban van, a
megvalósítás keretösszege 10.200.000 Ft.
A felújítás 2018. évben valósul meg.
5. Szociális tüzelőanyag
Az Önkormányzat pályázatot nyújtott be 110 q
barna kőszén tüzelőanyag beszerzésére. A pályázat
nyert, amelynek köszönhetően az előző évhez
hasonlóan az érintettek 9 zsák szenet fognak kapni.
6. Digitális szakadék csökkentése
Az Önkormányzat támogatta a digitális szakadék
csökkentésére irányuló tanfolyam szervezését a
Művelődési házban. A tanfolyam első 15 fős
csoportja sikeresen elvégezte a tanfolyamot. A
második csoport előreláthatóan 2018-ban indul.
Ezúton kérnék mindenkit, akit érdekel a tanfolyam,
hogy szóljon amennyiben érdeklik a részletek. A
tanfolyamban 16-64 éves korig lehet részt venni.
7. Falunap
Lehetőség nyílik pályázat benyújtására falunapok
szervezésére, amely az elkövetkező két évet érinti
1.000.000 Ft értékben. Két éven keresztül 500.000
Ft-ot nyerhetünk a falunapok megrendezésére.
8. Buszmegálló
Az Önkormányzat leader pályázat benyújtásával
három buszmegálló építését tervezi 2.000.000 Ft
keretösszegben. A pályázat előkészítése a
tervezéssel megtörtént, 2018-ban lesz benyújtva.

9. Közösségi tér
A közösségi tér (Park) pályázat 2016-tól
folyamatban van, a végleges elbírálás és a
megvalósulás dátuma pillanatnyilag nem ismert.
10. Szociális étkeztetés
A szociális érkeztetés kérdése 2015-ben merült fel
először a lakosság részéről, amelyet hosszú igényfelmérés és falugondnoki státus létesítése követett.
A Képviselőtestület legutóbbi döntése alapján
2017. október 1-től működik a szociális étkeztetés,
amelyet a Falugondnoki szolgáltatás keretében
biztosít az Önkormányzat.
Az ebéd a Pétervásárai Báziskonyhán készül,
amelyért adagonként 808 Ft-ot kell fizetni. Ebből
az Önkormányzat az ellátott jövedelmi helyzete
alapján 10-40 % közötti kedvezményt biztosít. A
polgármester az étkeztetést igénybe vevőkkel
megállapodást köt, amely alapján kerül sor a
személyi térítési díj megállapítására.

A mi kis falunk
Két olyan esemény is történt 2017. negyedik
negyedévében, amely nem mindennapi, és ha
fogalmazhatok úgy ritkaságnak számít.
2017. október 25-én ünnepelte Végh Pál és kedves
felesége 65. házassági évfordulóját. A jeles
eseményen meghívásuknak köszönhetően én is
részt vehettem és átadhattam az Önkormányzat
emléklapját
és
egy
15.000
Ft
értékű
ajándékcsomagot.
65 év hosszú idő még korban is, nemhogy
házasságban - én csak reménykedhetek, hogy
egyszer lehetőségem lesz ezt a csodát megélni, igaz
17 év már van mögöttem is. Ezúton is kívánok
nekik még sok-sok boldog évet szeretetben,
békességben.
A második eseményre 2017. november 11-én
került sor a Művelődési Házban. Botlik Károlyné
Erzsi néni 90. születésnapját ünnepelhettük
közösen családtagjaival és a meghívottakkal. Ezen
eseményre szeretettel elfogadtam a meghívást,
Életemben először részese lehettem egy ilyen
eseménynek, amelynek során átadhattam az
Önkormányzat 15.000 Ft érétékű ajándékcsomagját
és az Orbán Viktor Miniszterelnök Úrtól postai
úton érkezett köszöntő emléklapot, a benne
található 90.000 Ft-tal együtt.

Hulladékgazdálkodás

Az idei évben, pontosabban október 1-jétől a
hulladékszállítás fogalma is átíródott a lakosság
igényeinek megfelelően. Kicsit mélyebben érintve
a folyamatot az alábbi változások történtek.
2017. október 1-jétől a településen a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés
alapján az NHSZ Észak-KOM Nonprofit Kft. látja
el a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást.
A hulladék gyűjtésében és elszállításában a PEVIK
Közüzemi és Szolgáltató Nonprofit Kft.
alvállalkozóként működik közre.
A számlázás maradt a régi, az előző évben az
NHKV
(Nemzeti
Hulladékgazdálkodási
Koordináló és Vagyonkezelő) Zrt. gondozásában.
A hulladékszállító cégeket egy közös szervezet az
NHSZ Észak-Kom Nonprofit Kft. vette szárnyai
alá.
Ennek
a
közös
együttműködésnek
köszönhetően a géppark teljesen megújult, ugyanis
kaptunk öt új hulladékszállító gépjárművet.
A szolgáltatások is bővültek már nem csak a
kommunális hulladékot és a szelektíven gyűjtött
hulladékot szállítjuk el, hanem zöldhulladékot és
üveghulladékot
is.
Ennek
zökkenőmentes
nyomkövethetősége érdekében a lakosság részére
biztosítottam egy hulladéknaptárt, amelyen látható,
hogy az évben melyik héten mit szállítunk.
Sárga kukák kerültek kiosztásra, amelyek a
környező településéken alkalmazott 800 Ft-os
regisztrációs
díjjal
ellentétben
Kisfüzesen
ingyenesen lettek kiosztva az Önkormányzat
finanszírozásának köszönhetően. Első körben
felmérés alapján 37-en jutottak ilyen típusú
hulladékgyűjtő edényhez, második körben
Kisfüzes teljes lakossága.

Jelen Kisfüzesi Hírlevél 60 példányban készült.
A kiadványt összeállította és szerkesztette
Menyhárt Balázs polgármester és Dr. Kerekes
Tibor aljegyző.
A lapot kiadja Kisfüzes Község Önkormányzata.

Kellemes karácsonyi ünnepeket
és sikerekben gazdag,
boldog új évet kíván
Kisfüzes Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete nevében
Menyhárt Balázs
polgármester

