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KISFÜZESI HÍRLEVÉL
Kisfüzes Község Önkormányzatának kiadványa

Tisztelt Kisfüzesiek!

Az idén márciusban készült el a Kisfüzesi
Hírlevél 2020. évi első példánya. Az újság most
tudósít a 2019.-2024. évek közötti új önkormányzati ciklus indulásáról és a folyamatban lévő
pályázatok eredményéről. A kialakult járványügyi
veszélyhelyzetről önálló mellékletet készítettünk.
Ezúton köszönöm meg őszinte bizalmukat, hogy
ismételten polgármesternek választottak.

2020. március

Kisfüzes a Pétervásárai II. számú Háziorvosi
körzethez tartozik.
Székhelye: Pétervására, Szabadság tér 28. szám
alatti Egészségügyi Központ
Rendelési idők:
Hétfő: 13-14: Receptírás | 14-16: Orvosi rendelés
Kedd: 09-10: Receptírás | 10-12: Orvosi rendelés
Szerda: 12-13: Ivád | 13-14: Receptírás | 14-16:
Orvosi rendelés
Csütörtök: 09-10: Receptírás | 10-11: Orvosi
rendelés | 11-12 Kisfüzes
Péntek: 09-10: Receptírás | 10-12: Orvosi
rendelés
Elérhetőség:
Rendelési időben 36/368-244
Elérhetőség sürgős esetben: 06-30/760-1641

Menyhárt Balázs polgármester

Megnyílt a felújított
Háziorvosi rendelő
A Kisfüzes, Szabadság tér 2. szám alatti
Községháza elhúzódó felújítását követően 2020.
március 1-jétől elkezdődött a kihelyezett rendelés
a korszerűsített Háziorvosi rendelőben.
A rendelő megközelítése a Községháza
akadálymentesített főbejáratán lehetséges.
A belépést követően Digitális Informatikai
Információs Pontként berendezett, váróként is
funkcionáló előtér fogadja a betegeket.
A rendelési idő 2020. márciustól minden
csütörtökön 11 órakor kezdődik.
Háziorvos: Dr. Gregorovics István
Asszisztens: Ivády Antalné (Ágota)

Minden nap délután 16 órától reggel 8 óráig,
valamint hétvégén és ünnepnapokon ügyeleti
ellátás működik az alábbi címen: Központi
Orvosi Ügyelet, Pétervására, Szabadság tér 29.

Új önkormányzati ciklus
kezdődött
2019. október 13-án, vasárnap került sor a 2019.
évi önkormányzati választásokra, így Kisfüzesen
is polgármestert, képviselőket választhattak a
szavazópolgárok, akik mindezeken túl a megyei

listára is leadhatták voksaikat. A 121 fő
névjegyzékben
szereplő
választópolgárból
összesen 85 személy jelent meg az urnák előtt,
amely összesen 70,2 %-os részvételi arányt
jelentett. Az egyetlen polgármesterjelöltre leadott
szavazatok száma 85 volt. A választópolgárok az
érvényes szavazatok 78,84 %-ával ismételten
Menyhárt Balázsnak adtak bizalmat, így 2019. és
2024. évek között Ő tölti be - változatlanul
társadalmi megbízatással - ezt a tisztséget a
kisközségben.
A 8 képviselőjelöltre 84 érvényes szavazólapon
összesen 278 szavazatot adtak le, a
megválasztható képviselők száma 4 fő lehetett.
Az érvényes szavazatok alapján Dr. Kerekesné
Galambosi Ágnes 67, Bojtos Imre 47, Filip
Valéria 38, és Kiss Ágnes Katalin 34 szavazattal
szerzett mandátumot.
Kisfüzes Képviselőtestülete 2019. október 22-én
tartotta alakuló ülését. Az 5 fős Képviselőtestület
tagjai letették az esküt, majd a Helyi Választási
Bizottság elnökétől átvették megbízólevelüket.
A Képviselőtestület a tagjai sorából - az előző
ciklushoz hasonlóan, mint a legtöbb szavazatot
szerzett képviselőt - a polgármester javaslatára,
titkos szavazással Dr. Kerekesné Galambosi
Ágnest választotta meg ismételten társadalmi
megbízatású alpolgármesternek.
A Képviselőtestület megválasztotta az ÜgyrendiÖsszeférhetetlenségi Bizottságot is, amelynek
elnöke Filip Valéria, tagjai pedig Bojtos Imre és
Kiss Ágnes lettek.
Ezen kívül a Pétervásárai székhelyű Társult
Képviselőtestület Pénzügyi Bizottságába Bojtos
Imre képviselőt, az Oktatási Bizottságba Kiss
Ágnes képviselőt választotta. Az ugyancsak
Pétervásárai székhelyű Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás és az Óvodafenntartó Társulás
Társulási Tanácsába Dr. Kerekesné Galambosi
Ágnes alpolgármestert delegálta.

csatlakozására tekintettel - a jelenlegi szervezeti,
jogi és működési keretek tovább-folytatásaként
Közös Önkormányzati Hivatalt hoznak létre és
tartanak fenn Pétervásárai székhellyel a
következő 5 éves önkormányzati ciklusban.
Ezzel az intézkedéssel Pétervására, mint járási
székhely 22 fős elismert és a központi
költségvetés által finanszírozott köztisztviselővel
látja el ezentúl az öt társult település
önkormányzati, közigazgatási feladatait.
A Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal
2020. évi költségvetését a Képviselőtestületek a
januári együttes ülésükön határozták meg. Az
önkormányzati hozzájárulás konkrét összegét az
éves költségvetés elfogadásakor, illetve a
teljesítést rögzítő zárszámadáskor kell rendszerint
meghatározni. A Közös Önkormányzati Hivatal
fenntartási és működtetési költségeit az állam - az
adott évi központi költségvetésről szóló
törvényben meghatározott mértékben, és a Közös
Hivatal által ellátott feladataikkal arányban finanszírozza, amelyet a székhely Pétervására
részére, e célra elkülönített számlára folyósít.
Ha a központi támogatás nem fedezi a Közös
Hivatal működési költségeit, a fenntartásban részt
vevő önkormányzatok lakosságszám-arányosan
kötelesek hozzájárulást fizetni. Ezek összege
jelenleg minimálisan haladják meg az elmúlt évi
befizetések mértékét.
Dr. Kerekes Tibor aljegyző

Nyertes Kisfüzesi
pályázatok a Magyar
Falu programban

Dr. Kerekes Tibor aljegyző

Csatlakozott Erdőkövesd
2019. november 20. napján tartott együttes
önkormányzati tanácskozásukon Pétervására
Képviselőtestülete, Váraszó Képviselőtestülete,
Kisfüzes Képviselőtestülete, Ivád Képviselőtestülete, valamint Erdőkövesd Képviselőtestülete
közösen kinyilvánított szándékkal úgy döntöttek,
hogy 2020. január 1-jei hatállyal határozatlan
időre, - Erdőkövesd Község Önkormányzatának

2019. október 2-án hozott döntésével a Miniszterelnökség a Magyar Falu Program keretében
meghirdetett felhívás alapján két önkormányzati

fejlesztés támogatásáról határozott, a Kisfüzesi
pályázatban foglalt tartalommal megegyezően.
Elsőként
az
„Eszközfejlesztés
belterületi
közterület karbantartására” elnevezésű pályázatot
bírálta el kedvezően, amely a fenti képen látható
LGW 404 G2 (40 LE) traktor és az ahhoz
illeszkedő homlokrakodó, pótkocsi, hótolólap,
szárzúzó és fűnyíró, valamint sószóró eszközök
beszerzését támogatta.
A Magyar Államkincstár által megküldött
támogató okirat a beszerzési projekt bruttó
költségét összesen 9.539.727,-Ft összegben
állapította meg, amelyből a beszerzés (új gép és
eszközök vásárlása) bekerülési értéke 8.874.730,Ft-ban, a kapcsolódó általános költségek mértéke
pedig 664.997,-Ft-ban kerültek megállapításra. E
pályázati költségekhez saját forrás biztosítása
nem vált szükségessé.
Az Önkormányzat meghívásos, egyszerűsített
beszerzési eljárás keretében választotta ki az
eszközök
beszerzését
biztosító
nyertes
vállalkozót.
Ezek a berendezések 2020. január végén kerültek
leszállításra a településre, amelyek remélhetően
Botlik Gergő közfoglalkoztatottunk hozzáértő
kezelése keretében látják majd el a helyi
településüzemeltetési feladatokat.
Másodsorban
a
Miniszterelnökség
az
„Önkormányzati tulajdonú utak felújítása”
elnevezésű pályázatot bírálta el kedvezően, amely
az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő
Kisfüzes belterület 21 helyrajzi számú, kivett
közút megjelölésű Ady Endre utca, továbbá a 157
helyrajzi számú, kivett közút megjelölésű József
Attila utca szilárd burkolatú útjainak felújítását
támogatta. A Magyar Államkincstár által
megküldött támogató okirat az útfelújítási projekt
bruttó költségét összességében 26.852.783,-Ftban állapította meg, amelyből az építés bekerülési
értéke 24.973.283,-Ft, a kapcsolódó általános
költségek mértéke pedig 1.879.499,-Ft volt. Ezen
beruházásokhoz saját forrásra nem volt szükség.
Jelenleg a meghívásos közbeszerzési eljárás
előkészítése zajlik, amelynek eredményeként a
kiválasztott útépítő kivitelező - az Önkormányzat
tervei szerint - 2020. nyár folyamán végezheti el
majd az aszfaltfelújítási munkálatokat.
Mindehhez járul még a Petőfi utca felújítása,
amely az elmúlt évben keletkezett belvízkárok
miatt, 2019. év végén megítélt vis maior
támogatásból és az Önkormányzat 10 % mértékű
saját forrás kiegészítéséből fog megvalósulni.
Menyhárt Balázs polgármester

Lovas Látogatóközpont
az Ady Endre utcában
A Kisfüzesi Önkormányzat felkarolta a helyi
lovashagyományok ápolását. A Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program keretében
az Önkormányzat többségi tulajdonában levő
Equitum Castra Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság 300 millió forint pályázati támogatást
nyert el a falusi turizmus megteremtését célzó
beruházásra. A kistelepülés jelenleg is lovastúra
megállóhelyként működik, így falusi szálláshelyet
már most találhatnak az ideérkező vendégek.
A pályázati támogatásból Kisfüzes Ady Endre
utcájában Látogatóközpontot építenek, ahol
állandó és időszakos kiállításokat rendeznek a
lótartás hagyományairól, a lovakkal kapcsolatos
munkákról és a lovaséletről. Ezek mellett a
központban lovasbemutatókat is tartanak majd, a
leendő fedeles lovardában.

Az új épületen belül különlegességként egy
úgynevezett lószimulátort is elhelyeznek. Ennek
segítségével próbálhatják ki az érdeklődők a
lovaglás élményét. Ezek mellett a Pétervásárai
szakközépiskola azon tanulói is itt találhatnak
gyakorlati helyet, akik lovász- és lóápoló
képzésben vesznek majd részt. Az épületben
konferenciateremet is berendeznek, továbbá
kávézó és ajándékbolt is helyet kap.
A Látogatóközpont mögött két mongol jurtát
építenek, ahol a régi magyarok életét mutatják be
a vendégeknek. A fejlesztéssel kapcsolatos
közbeszerzési eljárás befejeződött, a munkák
várhatóan még az idén elkezdődnek és a tervek
szerint 2020. év végére fejeződnek be.
Ezzel a fejlesztéssel a helyiek arra törekszenek,
hogy tovább növeljék Kisfüzesen a vendégéjszakák számát és a hangulatos kis hegyvidéki
településre érkezők minél több időt töltsenek itt el
Menyhárt Balázs polgármester

Könyvtárbusz
2019. év végétől könyvtárbusz közlekedik
kéthetente 2 óra időtartamban a településre a
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár
jóvoltából. A buszos nyitvatartás (kéthetente)
minden páros héten csütörtökön 11.30 órától
13.30 óráig tart a községháza előtti parkolóban.
A járművön minden olyan szolgáltatás elérhető,
amelyekkel eddig csak a hagyományos
könyvtárépületben találkozhattunk.
A könyvtárbusz akadálymentesített, belsejében
1500 könyv és DVD, három számítógép, és
projektor is található. A busz internetkapcsolattal
ellátott
könyvtárosi
munkaállomással,
multifunkcionális nyomtatóval, LED TV-vel,
vetítővászonnal,
vonalkód
olvasóval,
5.1
hangtechnikával, LED-világítással, klímával
rendelkezik. Az állomány RFID vagy egyéb
biztonságtechnikai rendszerrel védett.

A Könyvtárbusz közösségi térként is működik,
lehetővé teszi kisebb képzések és programok
lebonyolítását.
Menyhárt Balázs polgármester

LEADER pályázatok
2020. március 9. napján hozott döntésével a
Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága az
Önkormányzat részéről benyújtott LEADER
pályázatot
8.494.642,-Ft
támogatásban
részesítette. Ebből a település központjában
egyetlen autóbuszváró, a Dózsa György út 7.
szám alatti ingatlanon pedig családi szabadidős
park létesülhet. A projekt része még egy
Kisfüzesről szóló, 60 oldalas, színes helytörténeti
kiadvány elkészítése. A pályázati költségekhez
1.386.117,-Ft saját forrás biztosítása szükséges.

2020. évi önkormányzati
költségvetés
2020. február 4-én ülésezett a Kisfüzesi
Képviselőtestület, amelynek során elfogadta az
Önkormányzat 2020. évi költségvetését. Az
Önkormányzat az elmúlt évi fejlesztések (a Petőfi
utcát érintő vis maior beavatkozás, a Magyar Falu
program keretében traktor és a hozzá kapcsolódó
eszközök beszerzése, valamint az Ady Endre utca
és a József Attila utca úthálózatának Magyar Falu
program keretében történő felújítása) áthúzódó
hatásával is számolva 67 millió forintból
gazdálkodhat.
A bevételek között 17 millió forint az állami
hozzájárulás, 36,5 millió forint a Magyar Falu
pályázatokból származó támogatás, 4,5 millió
forint a vis maior támogatás, 5 millió forint a
saját bevétel, amelyből 4 millió forint a helyi
iparűzési adó. A kiadásokból 6 millió forint a
községgazdálkodás, 45 millió forint a fejlesztés, 3
millió forint a pénzeszköz átadás, 2,5 millió forint
a szociális kiadás.
A tanácskozáson egyebek mellett jóváhagyásra
került a település 2020. évi rendezvényterve. Az
Önkormányzat tíz közösségi programot állított
össze az idei rendezvénynaptárban, amelyek
közül kiemelkedik 2020. június 4-én a Trianoni
megemlékezés 100. évfordulója, szeptemberben a
hagyományos Európai Mobilitási Hét Kisfüzesi
gyalog-galopp programja, októberben az Idősek
napja megrendezése, majd novemberben a
felújított helyi utak ünnepélyes átadása.
A fejlesztések körében már korábban döntött a
Képviselőtestület Kisfüzes közvilágításának
korszerűsítéséről. A lámpatestek cseréjére és
folyamatos karbantartására a felújítást végző
gazdasági társasággal kötöttünk 12 éves
közvilágítási szerződést. Az energiamegtakarítás
mellett az államilag támogatott közvilágítási
normatívából
finanszírozzuk
évente
a
közvilágítás korszerűsítésének költségét. A
megvalósulás tervezett időpontja 2020. első
féléve.
Dr. Kerekes Tibor aljegyző
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

Tisztelt
Kisfüzesiek!
Tájékoztatom a község lakosságát, hogy a Magyarországon kialakult járványügyi
veszélyhelyzet miatt a településen élőket közvetlenül az alábbi intézkedések érintik.
1./ 2020. március 16-tól a Pétervásárai Általános iskolában csak digitális távoktatás folyik,
a napköziotthonos óvoda és bölcsőde rendkívüli szünet következtében ügyeleti rendben,
minimális gyermekfelügyelettel működik. A gyermekétkeztetés a nyári szünethez hasonló
igénylési rendben kizárólag az ebéd elvitelével lehetséges.
2./ A Pétervásárai II. számú Háziorvosi körzetben Kisfüzesen a rendelés szünetel.
Receptírást telefonon (36/368-244) lehet intézni. A recepteket nem kell megvárni, mert
számítógépen küldik a gyógyszertár felé, ahol személyesen vagy hozzátartozó segítségével, a
személyi igazolvánnyal lehet kiváltani a gyógyszereket. Pétervásárán a háziorvosi ellátásra csak
sürgős esetben és előzetes telefonos (30/760-1641) egyeztetés alapján, vagy ügyeleti úton lehet
jelentkezni. A várakozás az orvosi rendelő előtt lehetséges. A betegek sorszámot fognak kapni az
orvostól. A fogorvosi alapellátás tekintetében kizárólag sürgősségi ellátás nyújtható.
3./ 2020. március 20-tól az ügyfélfogadás szünetel a Pétervásárai Közös Önkormányzati
Hivatalban, azonban telefonon elérhető ügyelet folyamatosan működik. Halaszthatatlan
ügyekben (haláleset, élet-és vagyonveszélyeztetettség, pályázati hiánypótlások) telefonos
egyeztetés után az ügyintéző fogadja az ügyfeleket az alábbi telefonszámokon: 36/568-036,
36/568-037 és a titkarsag@petervasara.hu e-mail elérhetőségen.
4./ A 46/2020. (III.16.) Korm. rendelet értelmében 2020. március 17-től tilos Kisfüzesen a
Közösségi színtér (Kultúrház) látogatása és bármilyen rendezvény szervezése, megtartása.
Kivételt képez a népkonyhai ételkiosztás, amely hétköznapokon a szokott időszakban történik.
Ugyancsak szünetel a könyvtárkölcsönzés és határozatlan ideig nem jár a könyvtárbusz sem.
5./ Kisfüzesen a Falugondnoki szolgáltatás folyamatosan működik. László Ágnes
falugondnokot elsődlegesen a 70/363-1770 telefonszámon lehet keresni. A 70 év feletti
személyek részére különösen ajánlott, hogy lakóhelyüket ne hagyják el. Ezért, ha vállalják
az otthontartózkodást és erről az Önkormányzatot tájékoztatják, ellátásukról a
polgármester a falugondnok útján fog gondoskodni. Ez a gondoskodás a gyógyszerek
kiváltásával, a legfontosabb élelmiszerek beszerzésével és a népkonyhai étel kiszállításával
történik.
6./ A falugondnok által lebonyolított népkonyhai étkeztetés változatlanul folytatódik azzal
a szigorítással, hogy a szolgáltatás kizárólag elvitellel lehetséges. A Kultúrház bejárata előtti
várakozást úgy szükséges biztosítani, hogy az ajánlott, egymástól számított 1,5 méter távolság
biztosítható legyen.
7./ 2020. március 17-től a kereskedő, vendéglátó üzletek (Kisfüzesi kocsma) 15 óráig
lehetnek nyitva. Ez a korlátozás nem érvényes az élelmiszer üzletekre, dohányboltokra,
benzinkutakra. 2020. március 20-tól a Pétervásárai piac működése meghatározatlan ideig
szünetel.

8./ Az NHSZ Észak-KOM Nonprofit Kft. 2020. március 16-tól kezdődően határozatlan ideig
szünetelteti ügyfélszolgálatain a személyes ügyfélfogadást. Az ügyintézés telefonon és emailben továbbra is zavartalanul működik, így Pétervásárán is: Telefon: 36/368-445; Fax: 36/368634; E-mail: ugyfelszolgalat.pevik@nhsz.hu 2020. március 18-tól új lomtalanítási igényt nem
vesznek fel határozatlan ideig. Mindezek mellett kérik az Ügyfeleket, hogy a fertőzésveszély
csökkentése érdekében a hulladékgyűjtő edényekbe – kukákba – kizárólag lezárt zsákokban
helyezzék el a hulladékot. A hulladékgyűjtő edények fertőtlenítéséről az ingatlanhasználók heti
rendszerességgel ürítés után lehetőségtől függően gondoskodjanak.
9./ A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2020. március 17-től szünetelteti a nyilvános
szentmiséket és liturgiákat. A közmédia által kínált közvetítések mellett ajánlják a Szent István
Rádió által sugárzott tartalmakat. A temetési szertartások a ravatalozó használatának kizárásával,
egyszerű és rövid formában a sírnál történhetnek.
10./ A kormányablakok, okmányirodák kérik az ügyfeleiket, hogy lehetőség szerint
időpontfoglalással menjenek ügyet intézni, e nélkül csak rendkívül indokolt esetben
keressék fel személyesen a kormányablakokat. A kormányablakok 2020.március 23-án nyitják
meg az új foglalható időpontokat, ezzel párhuzamosan kevesebb olyan ügyfelet tudnak majd
fogadni, akik időpontfoglalás nélkül érkeznek. Időpont ügyfélkapuval az idopontfoglalo.kh.gov.hu
oldalon, ügyfélkapu nélkül a 1818 ingyenesen hívható telefonszámon foglalható. Az
okmányirodákban és más ügyfélszolgálatokon korlátozhatják a bent tartózkodók maximális
létszámát.
Tisztelt Kisfüzesiek!
Kérem Önöket, hogy fokozottan figyeljenek egymásra. Segítsék a vírus okozta intézkedések miatt
esetlegesen nehéz helyzetbe kerülőket. Ha a szomszédságban idősek, egyedül élők laknak és úgy
látják segítségre van szükségük, jelezzék azt a polgármester vagy a falugondnok felé. Fontos,
hogy változtatva a napi rutinokon még inkább erősítsük meg egészségtudatunkat. Együnk még
több egészséges, vitamindús ételt, mossunk a megszokottnál többször kezet, ne álljunk túl közel
egymáshoz vásárlások vagy ügyintézések során. Ahol csak lehet elektronikusan vagy telefonon
intézzük ügyeinket. Fizessünk bankkártyával, kerüljük a készpénz használatát. Legyünk
türelmesek egymással és fogadjuk el azt, ha valaki óvatosabb, és nem szeretne például kezet
fogni. Ha nem muszáj, most ne utazzunk, ne menjünk nagyobb közösségbe. Aki olyan országból
tért haza, ahol már vannak megbetegedések, 14 napig maradjon otthon és ne menjen
közösségbe. Ha az új koronavírus okozta megbetegedés tüneteit tapasztalja, és találkozott
olyasvalakivel, akitől elkaphatta a fertőzést, ne menjen el orvosi rendelőbe, hanem hívja a
háziorvosát, az ügyeletes orvost, a mentőszolgálatot vagy a Nemzeti Népegészségügyi Központ
ingyenesen hívható zöldszámait: 80/277-455, vagy 80/277-456.
Az Önkormányzat rövidesen maszkot és védőkesztyűt fog biztosítani a kisfüzesi háztartásokba.
Önkormányzatunk figyelembe véve a Kormány intézkedéseit mindent megtesz annak érdekében,
hogy védve közösségünk érdekeit és egészségét minimalizálja a kockázatokat.

Kisfüzes, 2020. március 20.
Menyhárt Balázs polgármester

