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KISFÜZESI HÍRLEVÉL
Kisfüzes Község Önkormányzatának kiadványa

Tisztelt Kisfüzesiek!

A már megszokott módon az idén is megjelenik a
Kisfüzesi Hírlevél 2019-es példánya. Az újság
tartalma megegyezik az eddig megszokottal
elkészült, megvalósult projektek, folyamatban
lévő pályázatok és új lehetőségek.
Menyhárt Balázs polgármester

Közmeghallgatással
egybekötött falugyűlés

Törvényi kötelezettség írja elő a falugondnokok
részére, hogy évente lakossági fórumon
számoljanak be a helyi közösségnek az elvégzett
munkájukról. A Kisfüzesi falugondnoki szolgálat
2017. óta történő működése alatt ilyenre még nem
került
sor.
Ezért
ennek
pótlására
a
Képviselőtestület július 10-én közmeghallgatást
hívott össze. A lakossági fórum napirendjén
nemcsak a falugondnoki tevékenység értékelése

2019. augusztus

szerepelt, hanem az önkormányzat elmúlt négy
éves munkájának összefoglaló bemutatása is.
Menyhárt Balázs polgármester a tájékoztatójában
a 2015. évet értékelve kiemelte, hogy lefestették a
falu elején található üdvözlőtáblát, melynek a
közvetlen környezetét virágosították. Rendbe
tették a temetőt. A régi temető kerítését
megtisztították, a lépcsős feljárót felújították.
Sikerült megnyitni a helyi fiókkönyvtárat,
amelyben az egri Bródy Sándor Megyei és Városi
Könyvtár segítette a települést. A helyiséget, ahol
a könyvtár üzemel, bebútorozták, lámpákkal,
függönnyel és egy laptoppal is felszerelték.
2016-ban megtörtént az összes települési híd
korlátjának cseréje és felújítása. Lezajlott a
Művelődési ház előkertjének virágosítása,
függöny
vásárlás,
fűtőtestek
cseréje,
hangfalrendszer kiépítése. Új 1956-os emlékmű
létesült a Szabadság téri buszforduló közepén.
Ezzel egyidejűleg a Polgármesteri hivatal bejárata
előtti részt térkövezték, a kerítés alapját
felújították, kicserélték az előtetőt, parkosították a
hivatal udvari környezetét a világháborús
emlékművel együtt.

2017-ben elindult a Falugondnoki szolgálat.
Sikerült
bővíteni
a
menetrendszerű
autóbuszjáratokat egy délelőtti járatpárral.
Trianoni emlékmű létesült az önkormányzatnak

ajándékozott Dózsa György úti központi
ingatlanon. Új személyi összetétellel állt fel az
önkormányzati alapítású FŰZFA Közalapítvány,
módosítva egyúttal annak alapító okiratát. A
képviselőtestület megalkotta Kisfüzes címerét.
Elindult a szociális étkeztetés. Új Telekom torony
létesült, amellyel egyidejűleg megkezdődött a
szélessávú internet kiépítése. Megalkotásra került
a Települési Arculati kézikönyv.
2018-ban teljes rekonstrukcióval elkészült a
Kisfüzest Pétervásárával összekötő bekötőút. A
tetőzet kivételével megvalósult a Polgármesteri
hivatal és Orvosi rendelő épületének energetikai
felújítása. A tetőborítás cseréjét még ebben az
évben önerőből szeretnénk megoldani. Pályázatot
nyertünk Digitális Jólét Pont létesítésére a
Polgármesteri hivatalban. Az önkormányzat
többségi tulajdonú gazdasági társasága az
Equitum Castra Nonprofit Kft. Lovasfalu
beruházásra nyert pályázatot az Ady utca 9. szám
alatti ingatlanra.

2019. augusztus 17-én szombaton egész napos
programokkal várunk minden kedves érdeklődőt
a Kisfüzesi Fűzfa Fesztiválon, melynek részletes
programját már előzetesen mindenki megkapta.
A rendezvény kiemelt támogatói: Fűzfa
Közalapítvány, Agro-Prospect Kft., Fehér Kő
Vadásztársaság, Dietrich János önkéntes segítők.

A Polgármesteri Hivatal
energetikai felújítása

Menyhárt Balázs polgármester

Kisfüzesi Fűzfa Fesztivál
Az Önkormányzat által a Kisfüzes, Szabadság tér
2. szám alatti Polgármesteri hivatal és Orvosi
rendelő 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.
Az épület teljes külső felújítása és energetikai
korszerűsítése 2019. február közepére az
Overdrive Szolgáltató Kft. (1152 Budapest, Illyés
Gyula u. 2-4.) kivitelezésében megvalósult. A
felújítás
során
az
épület
lábazatának
hőszigetelésével egyidejűleg elkészült az
akadálymentes bejáró új burkolatú rámpával és
korláttal. A munkálatok során az épület külső
falai hőszigetelést és új vakolatréteget kaptak, a
nyílászárók műanyag keretszerkezetű egységekre
lettek kicserélve, a fűtési rendszer teljes
korszerűsítése megvalósult, a padlásfödém le lett
szigetelve. Az ereszcsatorna és a tetőpárkány
lecserélésre került. Nemcsak egy egyszerű épületkorszerűsítés zajlott, hanem az épületbelső is
teljesen megújult egy közös előtér és váró
Digitális Jólét Pontként történő kialakításával.

2019. március végén tanácskozott a Kisfüzesi
Képviselőtestület,
amelynek
során
az
Önkormányzat az addig megvalósult projekten
kívüli, az épület rendeltetésszerű használatához
szükséges pótmunkák kivitelezésére adott
felhatalmazást az Overdrive Kft. részére. A
vállalkozó 2019. április 20-ig az összes
pótmunkát elvégezte. A munkálatok keretében a
beltéri vakolás javítása, új olajlábazat készítése,
glettelés, holker javítás, a belső ajtók cseréje,
majd visszaépítése, csempézés, mennyezeti
gipszkarton felrakása, padló burkolat bontása,
vízcsövek eldobozolása ytong téglából és a tető
síkján lévő 12-17 cm magasságú sárpadozat
eltávolítása történt meg.
A Képviselőtestület a fentieken túlmenően
többletmunkák elvégzéséről is határozott. Ennek
következtében a tetőzet új cserépfedést kap,
illetve a szikséges belső villanyszerelési
munkálatok is elkészülhetnek. Megvalósul a
hiányzó burkolatok pótlása, valamint a teljes
épületbelső kifestése. Miután elkészült a
Polgármesteri hivatal és Orvosi rendelő épülete
közvetlen közelében a közút felújítása, az úttest
és az épület közötti szakaszon parkosított
környezet kerül kialakításra.

ban 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.

2018. augusztus 1-jén megkezdődött a teljes
útszakasz felújítása, amely év végéig tartott.
A kivitelezést a budapesti székhelyű HE-DO Kft.
végezte, a szigetszentmiklósi illetőségű KM Építő
Kft.-vel konzorciumban.

Menyhárt Balázs polgármester

Kisfüzesi út, ami összeköt

Ötszázmillió forintból több mint öt kilométeren
újult meg a 2019. május 2-án átadott új útszakasz.
Nemcsak a Pétervására-Kisfüzes közti bekötőút,
de a falu főutcája is megújult.
Az ünnepélyes átadáson többen is méltatták a
beruházás jelentőségét.

A Kisfüzesi bekötőút felújításának esélye és
lehetősége még 2015. év első felében, a község
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 2016-

Szabó Zoltán, a Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Heves Megyei igazgatója arról beszélt, hogy a
Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2018-ban a Területés Településfejlesztési Operatív Program keretein
belül országosan több mint 526 kilométernyi út
teljes körű felújítását indíthatta el. Ennek
keretében újulhatott meg a 24121-es jelű
Kisfüzes-Pétervására közötti bekötő út több mint
5,1 kilométeres hosszúságban.

A TOP-1.3.1-15-HE1-2016-00001 azonosító
számú, „Közlekedésfejlesztés Heves megyében
1.” elnevezésű projektet a Társaság 1 334 millió
forint európai uniós vissza nem térítendő
támogatásból valósította meg.
A projekthez kapcsolódóan a közbeszerzési
eljárás során kiválasztott kivitelezők, a HE-DO
Kft. és a KM Építő Kft. mintegy nettó 393,7
millió forintból valósították meg a nagy
jelentőségű beruházást.
A Kisfüzes-Pétervására közötti bekötő út érintett
szakaszának teljes körű felújítása során a
kivitelezők a külterületi szakaszon hideg,
újrahasznosításos eljárás mellett 4 cm vastag
kötőréteget és 4 cm vastag aszfalt kopóréteget
építettek be.
Belterületen a lokális pályaszerkezetcserék után
készült a burkolatmegerősítés.
A
meglévő
burkolat
profilmarása
és
bitumenemulziós felületkezelése után átlag 5 cm
vastag kiegyenlítő réteg és 4 cm vastag aszfalt
kopóréteg készült el. A meglévő 5,5 méter
szélességű burkolat felújításával párhuzamosan
az árkokat kitisztították és a padkát zúzottkővel
stabilizálták.
Új
padkákat,
árkokat
és
buszmegálló-öblöket alakítottak ki.
A kivitelezés során három híd újult meg: a
pétervásárai Tarna-mellékág híd, a kisfüzesi
Tarna – mellékág híd és a kisfüzesi Kincs-patak
híd.

Menyhárt Balázs, a kisfüzesi polgármester úgy
fogalmazott, történelmi pillanat ez a falu
életében, ugyanis évtizedekig hiába küzdöttek
azért, hogy a szakasz végre újra biztonságosan
járható legyen. Abban bíznak, hogy a fejlesztés
megállítja a falu elnéptelenedését, és hozzásegít a
turizmus fellendítéséhez, sőt, egyre többen
érdeklődnek majd az eladó ingatlanok után is.
Horváth László, a térség országgyűlési
képviselője az ünnepélyes útátadón úgy
fogalmazott: a helyiek jogos igénye volt az
útfelújítás, amely a biztonságos közlekedés
mellett, a munkába járást is elősegíti Pétervására
felé. A közel 5,2 kilométeres, pazar látványt
kínáló út rekonstrukciójára csaknem negyven évet
vártak a helyiek. Szavai szerint Kisfüzes csodás
látnivalói figyelemre érdemesek, a megújult út ezt
a célt is szolgálja.
Eged István, Pétervására polgármestere azt
emelte ki beszédében, hogy a most megépült út
kétharmad része Pétervására közigazgatási
területére esik, így a város életében is igen nagy
jelentőségű. Ennek köszönhetően a Dózsa úton és
a Rákóczi úton élők is sokkal biztonságosabban
közlekedhetnek.

Kisfüzesen több évtizedes álom vált valóra,
hiszen közel negyven év után kapott jó minőségű,
új aszfaltot a szakasz.

település történetét, valamint a legfrissebb
híreket. Megtalálhatóak az Önkormányzat helyi
rendeletei, emlékművei, és a Települési Arculati
Kézikönyv. Elérhető az összes Kisfüzesi Hírlevél.
Ha érdeklik a kisfüzesi hírek, keressék a
honlapot.

A kisfüzesieknek igazi örömünnep volt 2019.
május 2-a, az új aszfaltút birtokba vétele.

Belvízkárok a település
útjaiban és csapadékvízelvezető rendszerében

Beiskolázási támogatás
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.
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

Az előző napok esős időjárását követően 2019.
június 23-án Kisfüzes községben néhány órán
belül 145 mm nagyságú árvízszerű csapadék
hullott. A településre hirtelen lezúduló nagy
mennyiségű csapadék jelentős károkat okozott a
község belterületi útjaiban és belvízelvezető
rendszerében. A Kisfüzest határoló dombokról
erőteljesen lefutó csapadékvíz teljes hosszában
elárasztotta az önkormányzati tulajdonú Petőfi
utcát,
megrongálta
ezáltal
az
utca
pályaszerkezetét, felszaggatta az út burkolatát, a
felgyülemlett hordalék pedig feliszapolta a
vízelvezető rendszert és környékét. Az érintett
utca teljes mértékben járhatatlanná vált.

Ezen kívül a nagy erővel érkező csapadékvíz
mély barázdákat vájt az önkormányzati tulajdonú
Ady Endre utca felső szakaszán, mintegy 100
méter hosszúságban alámosta ezáltal az útpadkát,
illetve megbontotta az aszfaltburkolatot. Az
érintett utca nehezen járhatóvá vált, a patakmeder
szélességű és mélységű nyílt vízelvezető árok
telítődött, fenyegetve ezáltal a környező
lakóingatlanok elöntését.

Pályázatok és folyamatban
lévő fejlesztések

1. Kisfüzesi Lovasfalu turisztikai attrakció

Ezen túlmenően az önkormányzati tulajdonú
József Attila utcában és Kossuth Lajos utcában a
felgyülemlett hordalék közel 120 méter
hosszúságban feliszapolta a csapadékvízelvezető
árokrendszert.
Az azonnali védekezést a helyi önkénteseken
kívül csak a Salgótarjáni Katasztrófavédelmi
Kirendeltség tudta segíteni, a Heves megyei
egységeket ugyanis a környező településekre
vezényelték. A bekövetkezett káresemény azóta
is
veszélyezteti
a
közlekedés
és
vagyonbiztonságot, valamint a felszíni vizek
biztonságos elvezetését. A keletkezett károk
helyreállításának becsült költsége megközelíti az
5.200.000,-Ft-ot.
A károk helyreállításához szükséges vis maior
támogatási igény benyújtásáról döntött Kisfüzes
Község Képviselőtestülete a 2019. június 25-én
megtartott rendkívüli ülésén.
A pályázatot a Heves Megyei Kormányhivatal és
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
előzetes
helyszíni szemléjét követően lehet benyújtani a
Belügyminisztériumhoz. Az érintett utcák
esetében a Petőfi út aszfaltozása 2,5 m
szélességben közel 130 m hosszan és az Ady
Endre út padkájának helyreállítása került be a
2019. július 17-én megtartott helyszíni szemle
alapján készült jegyzőkönyvbe.
Menyhárt Balázs polgármester

A pályázat megvalósítása folyamatban van,
decemberben várható a közbeszerzés elbírálása.
A projekt célja Kisfüzes község turisztikai
felemelése. A beruházás 300 millió Ft költségű.
A pályázat még 2017. decemberében nyert, a
megvalósításra 36 hónap áll rendelkezésre. 2018
évtől elkészültek a kiviteli tervek, a projekt
helyszíne, az Ady út 9. is rendezett az építkezés
megkezdéséhez,
amely
várhatóan
idén
októberben kezdődik és 11 hónap alatt készül el.
2. LEADER pályázatok
-

Családi szabadidőpark

A Dózsa György út 7. szám alatti ingatlanon
családi szabadidőpark létesítésére nyújtott be
pályázatot az Önkormányzat. A park kialakítására
5 millió Ft támogatás igényelhető, amelyben
játszóteret, sétányt, környezetbarát utcabútorokat,
őshonos növényeket szükséges elhelyezni,
valamint egy szabadtéri színpadot. Ez utóbbit a
jelenlegi épület visszabontásából alakítaná ki az
Önkormányzat.
-

A Magyar Falu program keretein belül eddig kiírt
pályázatok közül szám szerint három projektre
nyújtunk be pályázatot. Ezek az alábbiak:
- Eszközfejlesztés közterület karbantartására

Autóbuszmegállók

Az Önkormányzat egy kis traktorra kíván
pályázni fűkaszával, homlokrakodóval, árokásóval és utánfutóval felszerelve. A támogatható
keretösszeg a pályázatban 15 millió Ft.
- Temetői fejlesztések, ravatalozók felújítása

Az Önkormányzat két autóbuszváró építésére
nyújtott be pályázatot 5 millió Ft keretösszegben.
Mindkét új létesítmény a település főutcáján, a
megszokott buszváróhelyeken kerül elhelyezésre.
Ezekhez a járdasziget a buszváróöblök kialakításával együtt az útberuházás során elkészült.
- Helytörténeti kiadvány

A projekt lehetőséget nyújt a ravatalozó teljes
külső és belső felújítására és egy új hűtő
vásárlására is. A pályázati keret 30 millió Ft.
- Belterületi útfelújítás

Egy 60 oldalas, színes helytörténeti kiadvány
készítésére is pályázott az Önkormányzat.
A Fűzfa Közalapítvány tisztségviselői személyes
közreműködéssel szeretnének csatlakozni a
Kisfüzesről készülő kiadvány összeállításához és
megjelenéséhez.
3. Magyar Falu Program

Az önkormányzat tulajdonában lévő belterületi
utak felújítására 30 millió Ft-ig lehet pályázni. A
projekt keretein belül reményeink szerint új
azfaltburkolatot kapnának az alábbi utcák:
- Ady Endre utca
- József Attila utca
- Rózsa utca
- Kossuth utca egy része

4. Közvilágítás korszerűsítése LED lámpákkal

Az Önkormányzat megrendelése alapján az
ORIENTÁL LUX Kft. villamos energetikai
felülvizsgálatot készített Kisfüzes közvilágítási
hálózatának korszerűsítése és az aktív
közvilágítási elemek karbantartása tárgyában. A
megvalósíthatósági hatástanulmány szerint a
település közvilágítási lámpatesteit érdemes lenne
a korszerűbb LED-es technikára cserélni, amely a
mai technikai és árszínvonalon önfinanszírozóan
megvalósítható. Az EPC (Energy Performance
Contracting) Európai uniós konstrukcióból
következően az Önkormányzat hitelfelvétel
nélkül korszerűsítheti a közvilágítását, miközben
jelenlegi költségeit csökkenti. A cég által tett
ajánlat szerint a jelenlegi 55 lámpatestet a
korszerűsítést követően 12 évig üzemeltetnék,
amelynek során az önkormányzatnak 550.000,Ft/év megtakarítása keletkezik. A gazdasági
társaság hitelből végezné a felújítást. Erre, illetve
a közüzemi szolgáltatásra és karbantartásra pedig
éves díjat fizetne az Önkormányzat, amely
alacsonyabb, mint a településnek e célra nyújtott
állami támogatás összege. A közvilágítási
lámpatestek
12
év
múltán
kerülnek
önkormányzati tulajdonba, tehát ezt követően lesz
az Önkormányzat költsége az esetleges
lámpacsere. Ezek üzemideje 15-20 év.
5. Könyvtárbusz

A könyvtárbusz szolgáltatásról a 2017-es
hírlevélben írtam először. A szolgáltatás bevezető
időpontja 2019. október - november között
várható. A könyvtárbusz kéthetente 2 óra
időtartamban fog a településre látogatni a Bródy
Sándor Megyei és Városi Könyvtár és Kisfüzes
Község Önkormányzata által konzorciumban
beadott EFOP-4.1.8-16 jelű pályázat jóvoltából.
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.
Menyhárt Balázs polgármester

Népkonyhai étkeztetés
Szeretné az Önkormányzat kiterjeszteni a
településen élők részére a Pétervásárai
laktanyában működő népkonyhai szolgáltatást.
Feltétele a kisfüzesi Kultúrházban történő
személyes ételfogyasztás.
Itt a tálaláshoz szükséges tárgyi feltételeket és az
egy fős személyzetet a település biztosítja. Az
ebédet várhatóan szeptembertől osztanák, amit
helyben lehet elfogyasztani, de azt ételhordóban
is haza lehet majd vinni. Az ellátás térítésmentes.
Az egytál ételt mindenki csak magának és
személyesen viheti el! Az önkormányzat azt nem
szállíthatja házhoz, mint azt teszi a szociális
ebéddel, s míg az utóbbi levesből és második
fogásból áll, az egytál étel csak egyetlen fogásból.
Nem igényelheti az egytálétel jellegű ebédet, aki
szociális étkeztetésben részesül,
Az érdeklődők jelentkezésének felmérése
folyamatban van ezügyben.
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

