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KISFÜZESI HÍRLEVÉL
Kisfüzes Község Önkormányzatának kiadványa

2018. szeptember

EURÓPAI MOBILITÁSI HÉT 2018.09.22.
Gyere el az autód nélkül, mérettesd meg
magad a különféle versenyszámokban,
majd térj haza értékes nyereményekkel
Idén szeptember 16. és 22. között tizenhetedik
alkalommal rendezik meg az Európai Mobilitási
Hetet, amelynek célja a környezetbarát és
fenntartható települési közlekedés népszerűsítése.
Európa legnagyobb közlekedési-környezetvédelmi
kampánya évről évre népszerűbb Magyarországon.
Kisfüzes Község Önkormányzata az Innovációs és
Technológiai Minisztérium felhívása alapján,
továbbá az irányadó Európai Kartában foglalt
feltételeket vállalva 2018. évben immár
harmadszor - nemzetközi szinten is jegyezve csatlakozott az Európai Mobilitási Hét, illetve
Autómentes Nap rendezvénysorozatához. Ennek
jegyében 2018. szeptember 22-én (szombaton)
Kisfüzesi Gyalog-galopp elnevezésű egész napos
kerékpáros, gyalogos és ügyességi vetélkedők
lebonyolításával, Autómentes Nap szervezésével
tesz eleget az Önkormányzat a csatlakozásának.

A Kisfüzesi Gyalog-galopp programja:
Helyszín: Dózsa Gy. úti Szabadidő park
10:30 – Bemelegítés, közben megnyitó a parkban
10:40 – Kerékpáros körverseny a park környékén
11:30 – Futóverseny a Dózsa és Kossuth utcákban
12:00 – 14:00 – Pihentető ebéd a parkban
14:00 – Csizmadobóverseny a park közepén
14:30 – Talicska rally a park kijelölt részén
15:00 – Céllövölde teniszlabdával a park szélén
16:00 – Ellazuló eredményhirdetés a szabadban
16:30 – Szabadtéri darts verseny a küzdőfalnál
17:00 – Csocsóbajnokság a zöldövezetben
18:00 – Napnyugtató vacsora a parkban
18:30 – Karaoke parti egy kivilágított sátorban
20:00 – Hazanéző gyalog-galopposan

Polgármesteri köszöntő
Tisztelt Kisfüzesiek!
Hosszabb idő elteltével ebben az évben még csak
az első, de remélhetően nem az utolsó Kisfüzesi
Hírlevelet tarthatjuk a kezünkben. Az idei Hírelvél
késői megjelenésének okát gondolom senkinek
sem kell bemutatnom (komoly bejelentés
reményében), de annál nagyobb öröm számomra,
hogy végre a nagyobb települési fejlesztések is
elkezdődtek immár több mint egy hónapja.

Menyhárt Balázs polgármester

Kisfüzesi út, ami összeköt
A Kisfüzesi bekötőút felújításának esélye és
lehetősége még 2015. év első felében, a település
Képviselőtestületének minisztériumi felterjesztése
alapján kezdődött, amellyel egyetértve kapott
kedvező elbírálást az útberuházás megvalósítására
irányuló, a Települési Operatív Program (TOP)
keretein belül induló pályázat.
A pályázó Magyar Közút Nonprofit Zrt. Kisfüzes
Község Önkormányzatával konzorciumban 2016ban, kb. 500.000.000,-Ft fejlesztési támogatásban
részesülve elnyerte a Pétervására - Kisfüzes közötti
24121 számú, 5,134 km hosszú közút teljeskörű
felújítását. A TOP-1.3.1-15-HE1-2016-00001
azonosító számú pályázat megvalósításának
jóváhagyását az 1366/2016. (VII. 13.) Kormányhatározat tette közzé hivatalosan.
A fenti sorokat már sokszor olvasta, vagy hallotta
mindenki, de az optimista polgármesteri győzködés
ellenére, sokan azzal az óvatos kézlegyintéssel
fejezték ki véleményüket, hogy „hiszem, ha
látom”. A hosszú várakozás alatt azonban a
tervezők és a kivitelezők alaposan előkészítették az
útberuházást, míg végre megjelentek az útépítők.

2018. augusztus 1-jén, néhány hónapos késéssel
végre megkezdődött a teljes útszakasz felújítása,
amely előreláthatóan három hónapon át fog tartani.
A kivitelezést a budapesti székhelyű HE-DO Kft.
végzi, a szigetszentmiklósi illetőségű KM Építő
Kft.-vel konzorciumban.
Az egyik legfontosabb pontja az útfelújításnak az
úttest szélesítése, a padkák és a mellette lévő
csapadékvízelvezető árokrendszer kialakítása,
amely már javában zajlik. A jelenlegi bekötőút 4,6
méter széles, az új úttest 5,5 méter széles lesz.
A végleges nyomvonalú úttest alapjának
elkészítése - melyre majd az aszfaltréteg kerül - az
útfelújítás nagyon lényeges része, amelynek
intenzív szakasza szeptember 17-étől várható és
négy hétig, október 14-éig fog tartani. Ez a
munkafolyamat rendkívüli kellemetlenséget fog
okozni az úthasználóknak, ugyanis ebben az
időszakban a teljes útszakaszon teherforgalom nem
bonyolódhat.
Ezen idő alatt Kisfüzes és Pétervására között sem
autóbuszok, sem hulladékszállító járművek, sem
más teherautók nem közlekedhetnek. (kamionstop)
A probléma kezelésére az önkormányzat az alábbi
intézkedések megszervezését vállalta:
Az autóbuszjáratokat kizárólag hétköznapokon
László Ágnes falugondnok fogja pótolni a Váraszói
falubusz segítségével. A kisbusz a füzesi Hivataltól
a pétervásárai Coop-bolt parkolójáig közlekedik.
Hétköznapi járatok indulási időpontjai Kisfüzesről
❖ 5:50
Pétervásáráról visszaindulás: 6:10
❖ 6:50
Pétervásáráról visszaindulás: 7:10
❖ 9:00
Pétervásáráról visszaindulás: 9:20
❖ 14:00
Pétervásáráról visszaindulás: 15:00
❖ 17:20
Pétervásáráról visszaindulás: 17:40
A 9:00 és 17:20 órás kisbuszjárat esetében, akik
igénylik a szállítást, azt előző napon jelezzék
László Ágnes felé, mert üres járatokat nem
közlekedtetünk.
Hétvégén a pótló kisbuszjárat nem közlekedik.

A hulladékszállítás 1100 literes konténerek
kihelyezésével fog megoldódni, amelyek lakosságarányosan kerülnek elrendezésre minden utcában.
Négy héten át ezekbe szükséges a háztartási
hulladékot kijuttatni. A szelektív hulladék
gyűjtéséhez több sárgazsákot kapnak a háztartások.
Ami a további teherjármű forgalmat illeti, kérjük,
hogy nagyobb mennyiségű építőanyag, tűzifa,
illetve egyéb áru szállítását későbbre ütemezzék.
Kérem mindenki szíves türelmét az út elkészültéig.

Digitális Jólét Program
Kisfüzesen

Menyhárt Balázs polgármester

A Polgármesteri Hivatal
energetikai felújítása

Digitális szakadék
csökkentése
2018. februárban megvalósult a digitális szakadék
csökkentése program keretein belül a második 15
fős kisfüzesi csoport oktatása is. Amennyiben
később még lehetőség nyílik újabb csoport vagy
tanfolyam elindítására élni fogunk a lehetőséggel.

Távközlési fejlesztés

Az Önkormányzat által a Kisfüzes, Szabadság tér
2. szám alatti Polgármesteri Hivatal épületének
teljes
külső
felújítására
és
energetikai
korszerűsítésére benyújtott TOP pályázat az
irányító hatóság és a Heves Megyei Közgyűlés
döntése alapján pozitív elbírálásban részesült.
A
TOP-3.2.1-15-HE1-2016-00022
azonosító
számú pályázat megvalósítására 10.246.848,-Ft
támogatás került megállapításra.
2018. augusztusban a felújítás elkezdődött. Az
eddigi munkálatok alapján mindenki láthatja, hogy
nem csak egy egyszerű épület-korszerűsítés zajlik,
hanem az épületbelső is teljesen megújul egyes
helyiségek átrendezésével. A felújítás során az
épület külső falai hőszigetelést és új vakolatréteget
kapnak, a nyílászárók műanyag keretszerkezetű
egységekre kicserélődnek, a fűtési rendszer teljes
korszerűsítése megvalósul, a padlásfödém le lesz
szigetelve és az épület új bejárata akadálymentes
lesz. Az ereszcsatorna és a tető lecserélésre kerül.
A felújítás előreláthatóan 2018. év végéig elkészül.
Menyhárt Balázs polgármester

A településen 2017. évtől a mobiltelefonok
használhatósága a térerőt illetően már biztosított,
igaz még csak a 30-as hívószámú telefonok
esetében, de reményeim szerint a későbbiekben a
többi szolgáltató is megérkezik Kisfüzesre.
Szupergyors internet szolgáltatás lehetőségéről
tavaly írtam először. Célja, hogy minden település
ellátása optikai szálon keresztül, internet alapú
szélessávú telefon, tv és internet szolgáltatással
valósuljon meg. A folyamat az eddigi tapasztalattal
ellentétben várakozáson felüli eredményeket ért el.
• 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 Kisfüzessel
összekötő kábel kiépítése történt meg részben
lég-, részben földkábeles elvezetéssel.

A szolgáltatás kiépítése befejezési fázisába ért,
kérem mindenki szíves türelmét a projekt
teljeskörű megvalósulásáig, amelyre előreláthatóan
szeptemberben kerül sor.

Belterületi utak felújítása

Közösségi Internet hozzáférési pont a Hivatalban

2018. májusában pályázatot nyújtott be az
Önkormányzat egy közösségi internet hozzáférési
pont megvalósításához. A pályázat július hónapban
pozitív elbírálást kapott, amelynek köszönhetően
még ebben az évben e-Magyarország pont létesül a
Kisfüzesi Polgármesteri Hivatalban.
A pályázati támogatás elemeiről bővebben:
• Feltétele a szupergyors internet megléte.
• Egy beltéri Wifi, amely továbbítja az internetet.
• Egy kültéri Wifi, amely bizonyos távolságba
továbbítja az internetet.
• Három darab laptop, amelyet bárki használhat
az épületben.
• Két darab tablet, amelyet bárki használhat az
épületben.
• Két darab okostelefon, amelyet bárki használhat
az épületben.
• Egy darab színes digitális nyomtató.
• Egy darab korszerű projektor.
Az eszközökkel terveznénk tovább a digitális
szakadék csökkentése projektben részt venni nem
tudó lakosok továbbképzését, valamint Könyvtári
egyéb előadások megvalósítását.

2018. májusában pályázatot nyújtottunk be egyes
önkormányzati tulajdonú belterületi utak felújítására. A hazai finanszírozású pályázat keretein belül
maximum 15.000.000,-Ft támogatásra lehetett
igényt benyújtani, melyhez 15% önrész szükséges.
Valamennyi önkormányzati út felújítására kértünk
árajánlatot. Ennek felmérésekor megvizsgáltuk az
összes útszakaszt, amelynek hossza 1,8 km és
összegszerűen 37.000.000,-Ft + ÁFA lenne a
bekerülési költség a teljes felújításukhoz. A
pályázatban az Ady Endre utca és a Petőfi Sándor
utca felújítására volt lehetőségünk vállalkozni.
A pályázatot első körben elbírálták, amelynek
eredményeként tartaléklistára kerültünk. Így még a
pályázatunk a 2018 október 15-i bírálaton szerepel.

Mária szobor felújítása

Menyhárt Balázs polgármester

Közterületek rendezése
Az idei évben több utca csapadékvízelvezető
csatornarendszerének a szükséges karbantartását
megoldottuk. Volt olyan utca, ahol csak
padkanyesést, de olyan is ahol árkolást végeztünk.
Első ránézésre a beavatkozás elfogadható, de
kérem a lakosság visszajelzését, mert ahol nem
megfelelő, ott utólag tudunk korrigálni. Az érintett
utcák: József Attila utca, Ady Endre utca, Petőfi
Sándor utca, Kossuth Lajos utca.

A falu egyik legrégebbi emlékművének, a Mária
szobornak a felújításáról döntött az Önkormányzat.
A restaurálási munkálatok lassan befejeződnek,
már csak a Mária kép újrakeretezésére és az UVálló üveglap legyártására van szükség. Itt az ideje,
hogy az emlékmű a régi fényében ragyogjon.

Zajkeltő eszközök
vasárnapi korlátozása

Az új szabályozás szerint tehát megsérti a
közösségi együttélés alapvető szabályait, aki
vasárnap és ünnepnapokon lakóövezetében zajt
keltő tevékenységet végez.
A helyes értelmezés alapján ugyanakkor
hétköznapokon és szombaton időkorlátozás nélkül
végezhető a rendeletben említett zajkeltő
tevékenység a településen.
A rendelet szellemében tiszteljük meg egymást.
Dr. Kerekes Tibor aljegyző

A kerti hulladék és avar
égetésének szabályai
Rendeletet alkotott a Kisfüzesi Képviselőtestület a
község belterületére kiterjedően egyes zajkeltő
eszközök vasárnap és munkaszüneti napon történő
használatának korlátozásáról.
Eddig nem volt helyi jogszabály a közösségi
együttélés alapvető szabályairól Kisfüzesen, így
ezek megsértése sem volt szankcionálható. Az
önkormányzat alkotott már rendeletet a környezetvédelem helyi szabályairól, ám több olyan
szabályszegés vagy a lakókat irritáló magatartás
van még, amelyekre idáig nem volt írott szabály.
(Megjegyezzük, erre egy polgárias társadalomban
nem is lenne szükség. Ott az íratlan szabályok is
elegendőek a normakövető józan többség számára.)
Az augusztus végén hatályba lépő új rendeletről a
községvezetés hangsúlyozza, nem az a cél, hogy a
közösségi együttélés szabályait indokolatlanul
kiterjesszék, a lépést sokkal inkább a gyakorlati
tapasztalatok alapozták meg.
A rendelet röviden megfogalmazott szabályai:
A rendelet hatálya belterületen a magánszemélyek
háztartási igényeit kielégítő tevékenységre terjed ki
(1) Az ingatlanon zajhatással járó kertművelési,
kertépítési, valamint kertfenntartási tevékenység,
különösen fűnyírás, motoros fűkasza, kapálógép,
motorfűrész használata, kerti traktor üzemeltetése
vasárnap és munkaszüneti napon nem végezhető.
(2) Az ingatlanon zajjal járó karbantartási, javítási,
szerelési, építési munka, hobbi tevékenység (pl.
anyagvágás, köszörülés, csiszolás, fúrás, vésés,
kalapálás, fűrészgép, betonkeverő használata stb.)
vasárnap és munkaszüneti napokon nem végezhető.
(3) A (2) bekezdés szerinti korlátozás alól kivételt
képez az azonnali beavatkozást igénylő
hibaelhárítás vagy veszélyelhárítás céljából történő
munkavégzés.
A rendelet 2018. augusztus 25-én lépett hatályba.

Kisfüzes Község Önkormányzatának a helyi
környezetvédelem szabályairól szóló 10/2014.
(VIII.28.) önkormányzati rendelete értelmében
minden év szeptember 1-től április 30-ig
hétköznapokon 10.00 órától 16.00 óráig
végezhető a komposztálásra alkalmatlan avar és
kerti hulladék égetése. Az égetés csak megfelelő
légköri és időjárási viszonyok mellett szélcsendes,
száraz, csapadékmentes időben végezhető.
Szeles időben, továbbá nyári évszakban (május
1-től augusztus 31-ig) az avar és kerti hulladék
égetése céljából a tűzgyújtás szabad térben nem
megengedett. A tilalom hétvégére is vonatkozik.
Hétvégén és ünnepnapokon csak kerti grill, illetve
egyéb kültéri ételkészítés céljára történhet
tűzgyújtás csak az erre a célra rendszeresített
tűzrakó helyen. Minden más célú tűzgyújtás tilos!

Égetni csak megfelelően kialakított helyen, a
vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető
módon lehet. Az égetést végző személy a tűzrakó
helyen az égetést befejezve köteles gondoskodni a
tűz (parázs) oltásáról.
Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat
kommunális, valamint ipari eredetű hulladékot.

A füstképződés csökkentése érdekében az avart
és a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani,
szárítani kell, és az eltüzelés csak kis adagokban
történhet. Az égetés végén meg kell győződni
arról, hogy a tűz elhamvadt, s gondoskodni kell
annak belocsolásáról, vagy vékony földréteggel
történő lefedéséről.
Hazánkban
széles
körben
elterjedt
„népbetegség” a kerti hulladékok és az avar
égetése. Kevesen tudják, hogy ez a tevékenység
mennyire káros a környezetre és az emberi
egészségre. Az értékes szerves anyagból az égetés
során hamu keletkezik, amely csak korlátozott
mennyiségben alkalmas talajerő utánpótlására.
Ezzel szemben komposztáláskor maradéktalanul
elbomlanak a növényi részek és hasznos humusz
keletkezik. Egy átlagos kerti tűz, amelyben
vegyesen égetünk avart, fűnyesedéket és gallyakat,
jelentős nagyságrendű légszennyezést okoz.
A nagy szennyezést elsősorban a rossz légellátás,
az alacsony égéshőmérséklet, illetve a magas
nedvességtartalom okozza. Például a növényi
részekben lévő szén ugyan oxidálódik, de csak
részben, és szén-dioxid helyett szén-monoxid
keletkezik, amely kis mennyiségben is mérgező.
A levegő védelmét szabályzó 306/2010. (XII.23.)
Korm. rendelet további rendelkezéseket tartalmaz
az avar és kerti hulladék égetés hatósági
ellenőrzésével, bírságolásával kapcsolatban. Az
eljáró hatóság az illetékes járási hivatal, a
kiszabható bírság magánszemélyeknél pedig
100.000 forint is lehet.

Művelődési ház - Kisfüzes, Dózsa György út 16.,
valamint a Könyvtári Információs és Közösségi
Helyen (Községháza) (továbbiakban: Fiókkönyvtár) Kisfüzes, Szabadság tér 2. látja el.
A Közösségi Színtér (Kulturház) működtetése:
Az Önkormányzat a Közösségi Színtér fenntartójaként biztosítja, hogy a településen a lakosság
önszerveződő közösségei megfelelő rendszerességgel vehessék igénybe a Közösségi Színtér által
biztosított közművelődési alapszolgáltatásokat és
az igénybevétel idejére a jogszabályban meghatározott működési feltételek rendelkezésre álljanak.
A Közösségi Színtér működtetése 2020. december
31. napjáig ideiglenesen a Kisfüzesi Falugondnoki
szolgáltatás szervezeti keretében történik. Ezt
követően a törvény szerint középfokú végzettségű
közművelődési szakembert kell foglalkoztatni.
Ha a Művelődési ház elnevezés maradna az intézményi forma, napi 8 órában kellene nyitvatartani,
és felsőfokú végzettségű szakembert alkalmazni.

Dr. Kerekes Tibor aljegyző

Művelődési ház helyett
Közösségi Színtér
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi
CXL. törvény 2018. január 1-től hatályba lépő
módosítása kötelező önkormányzati feladattá tette
a helyi közművelődési tevékenység támogatását.
Egyúttal
felhatalmazást
adott
valamennyi
önkormányzat részére, hogy a kötelező feladat
ellátásának megszervezéséről rendeletet alkosson.
Ennek a felhatalmazásnak tett eleget Kisfüzes
Képviselőtestülete a 2018. augusztus 22-ei ülésén.
A közművelődési feladatok ellátása Kisfüzesen:
Az Önkormányzat, a közművelődési feladatait
közvetlenül az általa alapított és fenntartott
Közösségi Színtérben (Kulturház) - az eddigi

A Közösségi Színtér (Kulturház) nyitvatartása:
A közművelődési alapszolgáltatások, valamint a
közművelődési intézmények és a közösségi
színterek követelményeiről szóló 20/2018.(VII.9.)
EMMI rendelet 12. § (2) bekezdése szerint a
közösségi színtér legalább a hét három napján
legalább napi 4 órában nyitva tart, melyből
legalább egy napnak szabadnapra kell esnie,
továbbá legalább a hét egy napján magában kell
foglalnia a 16.00-19.00 óra közötti időszakot.
Ennek megfelelően a kisfüzesi Közösségi Színtér
(Kulturház) nyitvatartása az alábbi:
- hétfő: 10.00-14.00 óra között
- kedd: 9.00-13.00 óra között
- szerda: SZABADNAP
- csütörtök: SZABADNAP
- péntek: 9.00-13.00 óra között
- szombat: 16.00-19.00 óra között
- vasárnap: SZÜNNAP

A Fiókkönyvtár működtetése:
A Fiókkönyvtár működtetése a Bródy Sándor
Megyei és Városi Könyvtárral (Eger, Kossuth
Lajos u. 16.) kötött külön megállapodás alapján
történik.

A Fiókkönyvtár működtetésében az Önkormányzat
által ellátandó feladatok:
a) Az Önkormányzat végzi a lakosság nyilvános
könyvtári ellátásának kötelező feladatából eredő
teendőket.
b) Rendszeres nyitva-tartással, alkalmazott
biztosításával, a lakosság részére térítésmentesen
működteti a könyvtári szolgáltató helyet.
c) Gondoskodik a helyiség fűtéséről, világításáról,
takarításáról, az állomány és a berendezések
biztosításáról.
d) Költségvetésében gondoskodik a Fiókkönyvtár
helyiségének működési feltételeiről.
e) Az elektronikus információ szolgáltatások
igénybevételéhez internet szolgáltatást biztosít.
A Közösségi Színtér (Kulturház) igénybevétele:
A Közösségi Színteret minden érdeklődő
látogathatja, igénybe veheti szolgáltatásait,
berendezéseit és más eszközeit. Az igénybevétel
előzetes egyeztetés alapján, teljeskörű felelősség
vállalásával történhet az alábbiak szerint:
1. A Közösségi Színtér helyiségeinek igénybevételi
szándékát legalább 5 nappal a tervezett
igénybevétel előtt kell kérni. Alapesetben, illetve
több kérelmező esetében a helyiséghasználati
igényekről a polgármester dönt.
2. Az Önkormányzat természetbeni juttatásként a
községben működő önszerveződő közösségek
részére ingyenesen biztosítja a Közösségi Színtér
helyiségeinek igénybevételét. Más szervezetek
vonatkozásában a polgármester dönt a helyiségek
ingyenes igénybevételének lehetőségéről.
3. Bérleti díjköteles tevékenységek, szolgáltatások:
• kirakodóvásári tevékenység céljára, illetve
minden
egyéb
üzleti
célú
vállalkozás,
termékbemutató igénybevételére,
• magánszemélyek részére az általuk szervezett
magáncélú rendezvények megtartására,
• a nem önkormányzat által, valamint a nem a

községben működő civil szervezetek által
szervezett zenés, táncos rendezvények,
• minden olyan kulturális tevékenység, amely a
Közösségi Színtér fenntartását biztosító önkormányzati költségvetésből közvetlen kiadással jár.
4. A Közösségi Színtér használata során a Házirend
betartása kötelező.
A Közösségi Színtér (Kulturház) Házirendje:
1. A Közösségi Színteret, helyiségeit nyitvatartási
időben minden érdeklődő látogathatja, igénybe
veheti kulturális szolgáltatásait, berendezéseit,
felszereléseit és más eszközeit.
2. A Közösségi Színteret annak rendeltetése
szerint, - szervezett, kötött program kivételével
minden érdeklődő, - igénybevételi szándék
bejelentése nélkül - szabadon használhatja.
3. Az előzetes bejelentéssel történő igénybevétel
esetén, annak teljeskörű felelősség vállalásával
történhet.
4. A Közösségi Színtér helyiségeiben minden
látogató köteles a közösségi és társas élet
szabályait
betartani,
kulturált
magatartást
tanúsítani.
5. A Közösségi Színtérként működő helyiségek,
közösségi célokat szolgálnak, ezért védelme,
berendezésének
és
felszerelésének
anyagi
felelősséggel történő használata, a tisztaság és rend
megóvása minden látogató kötelessége.
6. A látogató személyes tárgyainak megóvásáért az
Önkormányzat felelősséget nem vállal.
7. A Közösségi Színtér helyiségeiben 14 éven
aluliak 20.00 óra után csak szülő, vagy felnőtt korú
személy felügyelete mellett tartózkodhatnak.
A Közösségi Színtér működtetését a fenntartó
Önkormányzati Képviselőtestület által jóváhagyott
Használati Szabályzat tartalmazza. Ez a szabályzat
2018. szeptember 1. napján lépett hatályba.
Dr. Kerekes Tibor aljegyző

Szociális tüzelőanyag
Az Önkormányzat pályázatot nyújtott be 120 q
barna kőszén tüzelőanyag beszerzésére. Az előző
évektől eltérően csak azok a személyek kapnak
szenet, akik ezt előzetesen igényelték. A felajánlás
lehetősége az előző évhez hasonlóan működik.

Tájékoztató a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gázfűtéstől eltérő fűtőanyagot
felhasználó háztartások részére
Az 1364/2018. (VII.27.) Kormányhatározat
rendelkezései értelmében azok a háztartások,
amelyek eddig téli rezsicsökkentésben nem
részesültek 12.000,-Ft mértékű természetbeni
támogatásra jogosultak. Esetükben igénybejelentést
szükséges benyújtani.
Háztartásonként (egy lakásban együtt lakó, ott
bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkező személyek közössége) egy darab
igénybejelentés
nyújtható
be
a
helyi
önkormányzatnál. A bejelentésben az igénylő
nyilatkozik az igényelt természetbeni juttatás
formájáról, mely tűzifa, szén, PB palackos gáz, PB
tartályos gáz, fűtőolaj, vagy pellet/brikett lehet. Az
igénybejelentés legkésőbb 2018. október 15.
napjáig nyújtható be. A határidő elmulasztása
jogvesztő, a határidőt követően igénybejelentő lap
befogadására nincs lehetőség!
A későbbiekben az igényjogosultság igazolására a
bejelentéssel érintettek részére az Önkormányzat
hivatalos igazolást állít ki.
Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás:
amely a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedései
során már árkompenzáció jóváírásban részesült
földgázfogyasztó, vagy távhőszolgáltatást igénybe
vevő lakossági fogyasztó.
A Kormányhatározat alapján a BM Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ellenőrzi, hogy
az igénybejelentést benyújtó háztartás korábban
részesült-e
téli
rezsicsökkentésben.
Az
ellenőrzésről vizsgálati összefoglaló adatlapot
állítanak ki, mely megküldésre kerül a vizsgált
háztartás helye szerint érintett önkormányzat
részére.
Ha
a
vizsgálat
eredményeként
valószínűsíthető,
hogy
az
igénybejelentő
rosszhiszeműen járt el, vagyis úgy adta be az
igénybejelentését, hogy már részesült a téli
rezsicsökkentésben, az önkormányzatnak szabálysértési, vagy - minősítő körülmény fennállása
esetén - büntetőeljárást kell kezdeményeznie az
igénybejelentővel szemben!
Az igénybejelentéshez szükséges nyomtatványokat
személyesen a Pétervásárai Közös Önkormányzati
Hivatal Szociális irodájánál lehet átvenni. A
kitöltött igénylőlapokat a Hivatalban, vagy postán
megküldött levélben is be lehet nyújtani.
Dr. Kerekes Tibor aljegyző

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 a Kisfüzesi lakóhelyű
közép- és felsőfokú oktatásban résztvevő nappali
vagy levelező tagozatos tanulók részére 20.000,Ft/fő összegű tanévkezdési támogatást biztosít.
A támogatás igénybevételéhez iskolalátogatási
igazolás beszerzése szükséges, amelyet a
Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatalhoz
szükséges eljuttatni, vagy a polgármesternél leadni.
Menyhárt Balázs polgármester

Megújult Kisfüzes honlapja

A fenti képpel, jobb oldalán a címer feltüntetésével
várja az érdeklődőket a www.kisfuzes.hu weblap.
Ebben az évben teljesen megújult Kisfüzes
honlapja, mind formájában, mind tartalmában,
amelyet Szentes László informatikus készített el.
A honlap áttekinthetően tartalmazza az Önkormányzat és intézményei aktuális információit, a
település történetét, valamint a legfrissebb híreket.
Megtalálhatóak az Önkormányzat helyi rendeletei,
emlékművei, és a Települési Arculati Kézikönyv.
Elérhető az összes Kisfüzesi Hírlevél, illetve az áprilisi országgyűlési választás kisfüzesi eredménye.
Ha érdeklik a kisfüzesi hírek, keressék a honlapot.
Menyhárt Balázs polgármester
Ez a Kisfüzesi Hírlevél 60 példányban készült.
A kiadványt szerkesztette Menyhárt Balázs
polgármester és Dr. Kerekes Tibor aljegyző.
A lapot kiadja Kisfüzes Községi Önkormányzat
Lapterjesztő: Kisfüzes Községi Önkormányzat

