
  

 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete 
3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz. 
 
 

Száma: 1-21/2013.  
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült: Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. 
december 17-én 16.00 órától megtartott üléséről a Hernádnémeti, 
Kossuth L. u. 38. sz. alatti tárgyalótermében. 

 
Jelen vannak: dr. Orosz Zsolt polgármester, Farkas Zoltán, Karajz Ottó György, 

Lipták Zoltán, Nagy László és Répási János önkormányzati 
képviselők 

 

Távollévő: Forgács István képviselő 
 

Meghívottként tanácskozási joggal jelen van: 
 
Boros Lajosné dr. jegyző 

 
 

Érdeklődő: 0 fő 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester tisztelettel köszönti a képviselő-testületi ülésen a 
képviselő-testület tagjait, jegyző asszonyt. Megállapítja, hogy a testület 
határozatképes, mert 6 fő képviselő jelen van. 
Az SZMSZ 16.§ (11) bekezdése szerint a jegyzőkönyv hitelesítői Répási János és 
Farkas Zoltán képviselők. Elmondja, hogy a napirendhez tartozó írásbeli anyagok 
kiküldésre kerültek. Az alábbiak szerint tesz javaslatot az ülés napirendjére:  
 
Javasolt napirend: 
 

1. 2014. évi teljesítménykövetelmények meghatározása 
Előterjesztő: Polgármester, jegyző 
 

2. Önkormányzat képviselő-testületének 2014. évi munkatervének 
meghatározása 
Előterjesztő: Polgármester 
 

3. Igazgatási szünet meghatározásáról szóló rendelet 
Előterjesztő: Jegyző 

 
4. Egyéb indítványok, javaslatok 

 
A képviselő-testület 6 jelen lévő képviselője közül 6 képviselő részt 
vett a szavazásban, amelynek eredményeként 6 Igen szavazattal a 



  

javasolt és a tárgyalandó napirendet alakszerű határozat hozatala 
nélkül elfogadta. 

 

Elfogadott n a p i r e n d: 
 
1. 2014. évi teljesítménykövetelmények meghatározása 

Előterjesztő: Polgármester, jegyző 
 

2. Önkormányzat képviselő-testületének 2014. évi munkatervének 
meghatározása 
Előterjesztő: Polgármester 
 

3. Igazgatási szünet meghatározásáról szóló rendelet 
Előterjesztő: Jegyző 

 
4. Egyéb indítványok, javaslatok 
 

 
Tárgyalt n a p i r e n d: 

 
1. 2014. évi teljesítménykövetelmények meghatározása 

Előterjesztő: Polgármester, jegyző 
 

2. Önkormányzat képviselő-testületének 2014. évi munkatervének 
meghatározása 
Előterjesztő: Polgármester 
 

3. Igazgatási szünet meghatározásáról szóló rendelet 
Előterjesztő: Jegyző 

 
4. Egyéb indítványok, javaslatok 
 
 

Napirend előtt:  
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a szociális célú tűzifa támogatásról 
szóló rendeletet a testület elfogadta, nagyon sok kérelem érkezett be, elbírálásuk 
megtörtént, 156 fő jogosult a tűzifa támogatásra. A térítésmentes szociális célú 
tűzifára irányuló kérelmeket azon időpontig fogadta be az önkormányzat, ameddig 
az önkormányzat részére rendelkezésére állt a tűzifakészlet. A mai napon 
megérkezett a tűzifa, és a kiszállítása is elkezdődött a jogosultak részére. A héten 
szeretnék kiszállítani minden jogosultnak a tűzifát.  
 
Nagy László képviselő kérdezi, mennyi kérelem érkezett be? 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában tájékoztatja, hogy 180 kérelem érkezett 
be, de csak 156 fő jogosult a készlet erejéig. A nemrég vásárolt traktorral és a 
pótkocsival kerül kiszállításra a fa, jobban tudnak haladni vele. 
 



  

Boros Lajosné dr. jegyző is elmondja, hogy a rendelkezésre álló készlet erejéig 
fogadott be az önkormányzat kérelmeket. 
 
 

1. napirendi pont: 2014. évi teljesítménykövetelmények meghatározása (Írásos 
anyag a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.) 

 
dr. Orosz Zsolt polgármester rátér az első napirendi pontra. Elmondja, hogy a 
Hernádnémeti Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóira vonatkoznak a 
teljesítménykövetelmények. Átadja a szót jegyző asszonynak, ismertesse a 
lényeget. 
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, két meghatározó szempont volt a 
teljesítménykövetelmények meghatározása során. Az egyik az új számviteli 
rendszerre történő áttérés, a másik a választási eljárások. Mai napon választási 
informatikai próba volt. Elmondja továbbá, hogy informatikailag fejlesztésre szorul 
a hivatal számítógép állománya. Említette korábban is, de a gépek cseréje nem 
történt meg.  
 
Lipták Zoltán képviselő elmondja, hogy az önkormányzat a járdaépítéssel 
elkészült, amelyre közmunkaprogram keretében került sor. A község szépül, 
fejlődik. Kéri, hogy szánjon mindenki időt arra, ha rongálást észlelnek, jelezzék 
időben, hogy javítani tudják minél hamarabb. A fő utca, a Rákóczi Ferenc utca 
javítását szorgalmazná, már jelentkeznek a hibák. Mivel ez fő utca, előtérbe kell 
helyezni. 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, Dr. Mengyi Roland elnök úrnak is 
említette több fórumon az útjavítást. A Hernádnémeti táblától történik majd az 
útjavítás. Pályázni nem lehetett rá.  
 
Nagy László képviselő elmondja, úgy tudja, biztosok vannak kijelölve az út 
felújításokért. Minden lehetséges személyt meg kell keresni az útjavítás 
érdekében. Meg lehetne hívni a biztos urat közmeghallgatásra, és meg lehetne 
mutatni neki az utak állapotát.  
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra 
teszi fel a 2014. évi teljesítménykövetelmények meghatározásának elfogadását. 
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő képviselője közül 6 képviselő részt vett a 
szavazásban, amelynek eredményeként 6 Igen szavazattal a határozati javaslatot 
elfogadta. 
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület 
151/2013. (XII. 17.) KT HATÁROZATA 
A 2014. évi teljesítménykövetelményekről 
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
Hernádnémeti Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői vonatkozásában a 
teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célokat a 2014. évre az 
előterjesztéssel egyezően állapítja meg. 



  

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a meghatározott teljesítménycélok 
alapján 2014. január 31-ig dolgozza ki a köztisztviselőkkel szemben az egyéni 
teljesítménykövetelményeket. 
 
Felelős:  Jegyző 
Határidő:  2014. jan. 31. és 2014. dec. 31. 
 
 
2. napirendi pont: Önkormányzat képviselő-testületének 2014. évi 
munkatervének meghatározása (Írásos anyag a jegyzőkönyv 2. mellékletét 
képezi.) 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester bevezeti a napirendben szereplő témakört.  
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy a közmeghallgatás időpontjára nem tett 
javaslatot, a testület döntse el, melyik nap legyen, február 28. vagy március 4. 
 
Répási János képviselő elmondja, hogy a költségvetés elfogadása után tartották 
mindig a közmeghallgatást. Ha egy héttel később lesz, az is jó időpont. Maradhat 
a február 28. és a március 4. a munkatervben, majd előtte megbeszéli a testület, 
ennyivel előtte nem tudni még, mi jöhet közbe.  
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra 
teszi fel az önkormányzat képviselő-testületének 2014. évre szóló munkatervének 
elfogadását. 
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő képviselője közül 6 képviselő részt vett a 
szavazásban, amelynek eredményeként 6 Igen szavazattal a határozati javaslatot 
elfogadta. 
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület 
152/2013. (XII. 17.) KT HATÁROZATA 
Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évre 
szóló munkatervének elfogadásáról 
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évre 
szóló munkatervét az előterjesztéssel egyezően elfogadja. 
 
Felelős:  Polgármester 
Határidő:  Folyamatos 
 
 
3. napirendi pont: Igazgatási szünet meghatározásáról szóló rendelet 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az igazgatási szünetre tett 
javaslatot az önkormányzati rendelet. Két időszakot jelent, a nyári és a téli 
igazgatási szünetet, időszakot. 
 



  

Boros Lajosné dr. elmondja, hogy kormányrendelet szabályozza az igazgatási 
szünetet, ajánlást fogalmaz meg a Kormány az önkormányzat képviselő-
testületének. A kormányrendelet összességében hét hét időtartamot javasol, két 
részletben, 5 hét időtartamot nyáron, 2 hét időtartamot télen. Célja a közszolgálati 
tisztviselők éves szabadságának kiadása. Kötelezően ki tudják venni a 
szabadságot a dolgozók. Az igazgatási szünet időtartama alatt a hivatalban 
ügyelet működik. 
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy az ügyelet alatt minden feladatot el 
tudnak látni a dolgozók? 
 
Boros Lajosné dr. válaszában elmondja, hogy az anyakönyvi ügyek igényelnek 
azonnali intézkedést, anyakönyvvezető mindig van ügyeletben, de a dolgozók 
nem mennek folyamatosan 5 hét szabadságra.  
 
Lipták Zoltán képviselő kérdezi, hogy a járási hivatalnál dolgozó kollégákra is 
vonatkozik igazgatási szünet?  
 
Boros Lajosné dr. válaszában elmondja, igen, de mindig az egyik járási hivatali 
kolléga a hernádnémeti kirendeltségen dolgozik, váltják egymást. Folyamatos az 
ügyintézés. 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, nem érkezett panasz a hivatali és a járási 
dolgozók munkájával kapcsolatban, folyamatosan ellátják az ügyeket, a lakosok 
kérelmeit. 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra 
teszi fel az igazgatási szünet meghatározásáról szóló rendelet elfogadását. 
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő képviselője közül 6 képviselő részt vett a 
szavazásban, amelynek eredményeként 6 Igen szavazattal az alábbi rendeletet 
megalkotta. 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testületének 

17/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 

a 2014. évre vonatkozóan igazgatási szünet elrendeléséről 

Hernádnémeti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország 
Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a közszolgálati köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § 
(3) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, valamint a közszolgálati 
tisztviselők munka-és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati 
tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a 
távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III.7.) Korm. rendelet 13. § és 15. §, valamint a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 8. § szerinti feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 
 



  

1. § E rendelet hatálya kiterjed a Hernádnémeti Közös Önkormányzati Hivatal 
(továbbiakban: Hivatal) által foglalkoztatott munkavállalókra. 

2. § (1) A Hivatal 2014. évi munkarendjében a nyári igazgatási szünet 2014. július 
21. napjától 2014. augusztus 24. napjáig tart.  

(2) A nyári igazgatási szünet időtartama alatt a Hivatalban az ügyfélfogadás  
ügyelet tartása mellett a következőképpen valósul meg: Minden hétfői és 
szerdai napon 8.00 órától 12.00 óráig, ezen túlmenő időszakban telefon 
útján ügyelet működik.  

3. § A Hivatal 2014. évi munkarendjében a téli igazgatási szünet 2014. december 
22. napjától 2015. január 4. napjáig tart, amely időszak alatt a Hivatal zárva 
tart, ügyelet működik. 

4. § A hivatali szervezet vezetője az igazgatási szünet alatt a szabadságot úgy 
adja ki, hogy biztosítja a zavartalan ügymenetet és feladatellátást, valamint az 
ügyfélszolgálatot. Az igazgatási szünet ideje alatt a Hivatal közszolgálati 
tisztviselői és munkavállalói részére a szabadságot ki kell adni, illetve a 
szabadságot ki kell venni. 

 

Záró rendelkezések 

5. § (1) E rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba. 
(2) E rendelet 2015. január 5. napján hatályát veszti. 

 
 
  Dr. Orosz Zsolt sk.      Boros Lajosné dr. sk. 

   Polgármester                Jegyző 
 
 
4. napirendi pont: Egyéb indítványok, javaslatok 
 
4.1. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatásról szóló rendelet 
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy a rendeletben a szállítási költségre 
tettek javaslatot. 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester hozzáteszi, hogy a rendelet 8. §-ában található a 
rendelkezés, mely szerint a közszolgáltatás igénybevételéért a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségével arányos díjat kell fizetni. A 
közszolgáltatás díja 470,-Ft/m3 . A díj az áfát nem tartalmazza. A szállítási költség 
6.400,-Ft/alkalom. 
 
Répási János képviselő kérdezi, hogy történt a díj meghatározása?  
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy az elszállításra alkalmas gépjármű 
fogyasztási adatainak alapján lett kiszámolva, bruttó ár. 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra 
teszi fel a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó közszolgáltatásról szóló rendelet elfogadását. 



  

 
A képviselő-testület 6 jelen lévő képviselője közül 6 képviselő részt vett a 
szavazásban, amelynek eredményeként 6 Igen szavazattal az alábbi rendeletet 
megalkotta. 
 

Hernádnémeti Önkormányzat képviselő-testület 

  18/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete  

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról 

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország 
Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében, illetve a vízgazdálkodásról szóló 
1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 
(1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 

1. § A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz (folyékony hulladék) 
összegyűjtését és elszállítását Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata 
közszolgáltatás útján biztosítja Hernádnémeti község közigazgatási területén.  

 
2. § A közszolgáltatást a Borsodvíz Zrt. végzi Hernádnémeti közigazgatási 
belterületén és a belterületről begyűjtött háztartási szennyvizet az önkormányzat 
résztulajdonában álló Körömi Szennyvíztisztító telepen adja át ártalmatlanításra.  
 
3. § A közszolgáltatást a hernádnémeti ingatlanok tulajdonosai vagy használói 
eseti jelleggel a szennyvízgyűjtésre kialakított létesítmény (házi szennyvízgyűjtő) 
kapacitásának függvényében a közszolgáltatótól történő közvetlen szolgáltatás 
megrendelés útján köteles igénybe venni.  
 
4. § A közszolgáltató  
 
 a) köteles a kibocsátó szolgáltatás megrendelésétől számított három napon 
belül a kibocsátó használatában lévő ingatlanról a háztartási szennyvizet az arra 
alkalmas gépjárművel elszállítani 
 
 b) a begyűjtött szennyvizet az arra kijelölt szennyvíztisztító műben köteles 
átadni 
 
 c) a szolgáltatásért a közszolgáltató a megrendelő részére számlát állít ki a 
közszolgáltatási díjról 
 
5. § Az ingatlan tulajdonos vagy használó 
 

a) aki a szennyvízcsatorna hálózatra nem kötött rá, az ingatlanán 
keletkező háztartási szennyvizet köteles közműpótló létesítményben 
gyűjteni és ideiglenesen tárolni 



  

 
b) köteles az összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállíttatásáról 

gondoskodni az önkormányzat által kijelölt közszolgáltató igénybevétele 
útján megrendelés alapján 

 
c) köteles megfizetni a szolgáltatás díját a közszolgáltató által kiállított 

számla alapján  
 

d) az általa összegyűjtött háztartási szennyvíz nem tartalmazhat a 
környezetre veszélyes anyagot, technológiai eredetű szennyvizet, 
mérgeket 

 
e) megszűnik a közszolgáltatás igénybe vételi kötelezettsége a kiépített 

szennyvízhálózatra történő rákötés napjával 
 
6. § Közszolgáltatásra vonatkozó szerződés tartalmi elemei 
 

a) közszolgáltatást biztosító önkormányzat adatai 
b) közszolgáltató neve, székhelye, azonosító adatai 
c) a közszolgáltatásban résztvevő felek által kijelölt kapcsolattartók neve, 

telefonszáma 
d) a közszolgáltatásban résztvevő felek jogai, kötelességei 
e) közszolgáltatási díj megállapításának szabályai 
f) a közszolgáltatási tevékenység biztosításának módja  
g) a közszolgáltatási szerződés megszűnésének, megszüntetésének esetei 

 
7. §  (1) Az ingatlan tulajdonosa vagy használója kizárólag az önkormányzat által 
kijelölt közszolgáltatót veheti igénybe, az ingatlanán az előírások szerint 
összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására. 
 (2) A megrendeléssel az ingatlan tulajdonosa, használója és a 
közszolgáltató között szerződés jön létre. 
 (3) A szerződés alapján a háztartási szennyvizet a közszolgáltató a 
megrendelővel egyeztetett időpontban szállítja el. 
 
8. § A közszolgáltatás igénybevételéért a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz mennyiségével arányos díjat kell fizetni. A közszolgáltatás díja 470,-
Ft/m3 . A díj az áfát nem tartalmazza. A szállítási költség 6.400,-Ft/alkalom. 
 
9. § Az ingatlan tulajdonosát vagy használóját a közszolgáltatás igénybevételéért 
díjfizetési kötelezettség terheli, melynek elmulasztása a megfizetésre nyitva álló 
határidő elmulasztása esetén díjhátralék keletkezik és adók módjára behajtandó 
köztartozásnak minősül. A díjhátralék vonatkozásában a Vgtv. 44/E. § előírásait 
kell alkalmazni.  
 
10. § A szolgáltatás megrendelésével a megrendelő hozzájárul a személyes 
adatainak az önkormányzat és a közszolgáltató általi kezeléséhez (név, lakcím, 
fogyasztásának adatai). 
 
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  
 



  

 
 dr. Orosz Zsolt sk.      Boros Lajosné dr. sk. 
   polgármester                   jegyző 

 
 
4.2. Miskolc Környéki Rekultivációs Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodásának 2. számú módosítása (Írásos anyag a jegyzőkönyv 3. 
mellékletét képezi.) 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a Miskolc Környéki Rekultivációs 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását a Mötv. rendelkezései alapján 
módosítani szükséges, mert minden 2013. január 1. előtt kötött társulási 
megállapodás felülvizsgálata az Mötv. 146. § (1) bekezdése szerint kötelező. A 
Társulási Megállapodás preambulumában a jogszabályi hivatkozás módosítása 
indokolt, ugyanis a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 
1997. évi CXXXV. törvény hatályát vesztette. A bevezető rész módosítását a 
javaslat 1. melléklete tartalmazza. 
A Mötv. 93. §. előírja a társulási megállapodás kötelező tartalmi elemeit. Ezen 
szakasz 3. pontja a társuláshoz tartozó települések lakosság számának 
feltüntetését teszi kötelezővé, melyet a javaslat 1. melléklete tartalmaz.  
Kérik a képviselő-testületet a Társulási Megállapodás módosításának 
elfogadására. Elmondja, hogy a hivatal már hónapokkal ezelőtt a gesztor 
rendelkezésére bocsátotta a felülvizsgálathoz szükséges adatokat. 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra 
teszi fel a Miskolc Környéki Rekultivációs Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodás módosításának elfogadását. 
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő képviselője közül 6 képviselő részt vett a 
szavazásban, amelynek eredményeként 6 Igen szavazattal a határozati javaslatot 
elfogadta. 
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület 
153/2013. (XII. 17.) KT HATÁROZATA 
Miskolc Környéki Rekultivációs Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodásnak 2. számú módosításáról 
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Miskolc 
Környéki Rekultivációs Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás 2. számú 
módosítását az írásbeli előterjesztés szerint elfogadja. A jelen módosítással nem 
érintett részei változatlan formában továbbra is hatályban maradnak. 
Felhatalmazza a Társulás elnökét, Fekete Zoltánt, hogy a módosító és az 
egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást a Társulás nevében aláírja. 
 
Felelős:  Fekete Zoltán elnök 
Határidő:  Azonnal 
 
 
 
 



  

 
4.3. Hernádnémeti Sportegyesület 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a Hernádnémeti Sportegyesület 
nyert pályázaton fejlesztésre, például külső kerítés, játékos kijáró építése, 
cserepad, labdafogó háló beszerzésére. Erre a célra 6.983.600,-Ft-ot nyertek, 
amihez 3.023.203,-Ft önerőt kell biztosítani. Több partnert, támogatót megkeresett 
a Sportegyesület. Az önkormányzatot is megkeresték, az lenne a kérésük, hogy 
1,5 millió Ft-tal tudná-e az önkormányzat támogatni a Sportegyesületet az önerő 
biztosításához. Ehhez kérik a képviselő-testület támogatását. A pályázaton nyert 
összegből a legszükségesebb pályafelújításokat is el tudnák végezni.  
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy a temető felől lesz kerítés a 
sportpályán és el lesz választva?  
 
dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, fent a parton az út mellett 
lesz a kerítés hegesztett hálóból. El lesz választva a temető azon része a 
kerítéssel. A pálya körül, a lenti részen is megtörténik a pálya elkerítése, 
térburkolat is készül, labdafogó háló is lesz és fedett cserepad.  
 
Farkas Zoltán képviselő kérdezi, hogy a 1,5 millió Ft-ot a Sportegyesület 
visszafizeti majd az önkormányzat részére? Mivel a költségvetésből adja az 
önkormányzat. 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, hogy az önkormányzat saját 
tulajdonában álló terület a sportpálya, az önkormányzat érdeke is a fejlesztése.  
 
Lipták Zoltán képviselő elmondja, hogy a Sportegyesület biztos, hogy 2014-re is 
kéri az anyagi támogatást az önkormányzattól, ami 800.000,-Ft évente. Most a 
felújításra kérik a 1,5 millió Ft-ot, az éves működésüket nem tudják megoldani az 
önkormányzat által odaítélt anyagi támogatás nélkül. Polgármester úr is mondta, 
hogy az önkormányzat tulajdona a sportpálya, a felújítást támogatja az 
önkormányzat. Jó lehetőség fejlesztésre a pályázat, az önkormányzat, a község 
érdeke is. 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester hozzáteszi, úgy számol, hogy a Sportegyesület 
részére az éves támogatási összegen felül adná az önkormányzat a 1,5 millió Ft-
ot. 
 
Farkas Zoltán képviselő elmondja, előfordulhat, hogy a Naplemenet Népdalkör is 
jelentkezik majd támogatásért az önkormányzathoz, és jönnek majd mások is.  
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hivatalosan bejegyzett szervezet 
pályázhat. A népdalkör nincs bejegyezve szervezetként. A Hernádnémeti 
Sportegyesület pályázatának támogatásával, a kért összeggel a község 
gyarapodik, fejlődik.  
 
Répási János képviselő hozzáteszi, hogy a Sportegyesület önálló, bejegyzett 
egyesület, de önkormányzati tulajdonban áll a sportpálya, a településünket védjük, 
támogatjuk ezzel. A Sportegyesület korábbi elnökei nem pályáztak bővítésre. Most 



  

lehetőség van fejlesztésre. A pályát szélesíteni kellene, mert nem a szabvány 
méret. A népdalkör hozzon létre egyesületet, hivatalosan jegyezzék be és 
pályázhatnak ők is.  
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, mennyi pénze van és vannak-e kifizetetlen 
számlái az önkormányzatnak? 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, nem tud információt adni erről jelenleg.  
 
Boros Lajosné dr. jegyző hozzáteszi, nincs mindennap pénzmozgás, az 
egyenleget nem tudni minden nap, hogyan is áll. 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy tudja támogatni a kért összeggel az 
önkormányzat a Sportegyesületet, ki tudja fizetni részükre, mert a kormányzati 
támogatást megkapta az önkormányzat. 
 
Nagy László képviselő elmondja, hogy 1924-ben alakult a Hernádnémeti 
Sportegyesület, amelyben ő is játszott. Korábban nem volt megfelelő vezetője, 
látja, hogy a jelenlegi vezető igyekszik, pályázik. 2014-ben 90 éves lesz a 
Sportegyesület, javasolja, hogy méltóképpen ünnepleje meg a község az 
évfordulót. Támogatja a Sportegyesület kérését. A Hernádnémeti Római Katolikus 
Egyháztanács is támogatja anyagiakban a sportpálya kerítésének építését.  
 
Farkas Zoltán képviselő elmondja, régen a Tanácsé volt a Sportegyesület. Jobb 
lenne, ha most is az önkormányzaté lenne. 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester hozzáteszi, hogy a sportegyesület civil szervezet, a 
terület az önkormányzaté.  
 
Lipták Zoltán képviselő elmondja, Karajz Ottó képviselő arra gondolt, hogy meg 
van-e a fedezete a kért összegnek? Az állami támogatást visszautalták az 
önkormányzat részére, ebből a pénzből van lehetőség elkülöníteni a 
Sportegyesület részére. Kérdezi, hogy a Sportegyesület elnöke nem mondta, 
milyen határidő áll rendelkezésre az önerő benyújtására? Ma dönteni kell. 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, határidőt nem említett elnök úr, 
valószínűleg minél hamarabb be kell mutatni az önerőt a Sportegyesületnek. 
Egyetért Nagy László képviselővel, méltóképpen meg kell ünnepelni az évfordulót. 
 
Karajz Ottó György képviselő elmondja, ha pénzhez jut az önkormányzat, 
támogatná az önkormányzat dolgozóit anyagi hozzájárulással, az előző testületi 
ülésen már felvetette javaslatát. 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, az előző testületi ülésen az 
Alapszolgáltatási Központ intézményvezető asszonya felvetette a dolgozói 
jutalmazását, ami 50 főt érint. Időközben sikerült a problémára megoldást 
találniuk, amelyet már megkaptak a dolgozók. 
 



  

dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra 
teszi fel a Hernádnémeti Sportegyesület pályázatához szükséges önerő 
biztosításhoz 1,5 millió forinttal történő támogatását az önkormányzat részéről. 
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő képviselője közül 6 képviselő részt vett a 
szavazásban, amelynek eredményeként 6 Igen szavazattal a határozati javaslatot 
elfogadta. 
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület 
154/2013. (XII. 17.) KT HATÁROZATA 
Hernádnémeti Sportegyesület támogatásáról 
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
Hernádnémeti Sportegyesület részére a pályázatához szükséges önerő 
biztosításához 1,5 millió Ft-tal hozzájárul. 
 
Felelős:  Polgármester 
Határidő:  Azonnal 
 
 
4.4. Közkút 
 
Répási János képviselő elmondja, hogy javasolja a közkút leszerelését az 
óvodánál, mert pazarolják a vizet. 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az ÉRV-vel lassan halad a 
megoldás. 
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy az éven befejezik a belvízelvezető 
rendszert? 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, befejezik az éven. A 
szivattyúkat később hozták, ezért volt csúszás az elkészüléssel. Az utat át fogják 
vágni, és az ivóvízvezetéket is, szakaszolni kell, nagy munka van még vele. A 
forgalmat is el kell majd terelni. 
 
 
4.5. Évértékelés 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy pár gondolatot szeretne mondani az 
évről: 

- Az IKSZT keretén belül számos rendezvény megvalósult, szinte minden 
nap megrendezésre kerül valamilyen program. Egyházi és a civil 
szervezetek rendezvényei is sikeresek. 

- Az F-es pályázat – árvízvédelem - és a D-s pályázat – belvízelvezetés – 
megvalósultak.  

- Családi napközi működése elindult, 14 gyermek jár már a napközibe, 19 
gyermek elhelyezésére van lehetőség. Ennek köszönhetően munkahelyek 
létesültek, 4 fő gyermekgondozó felvételére került sor.  



  

- Közmunkaprogramok keretében járdaépítés és térburkoló gyártása, 
árokburkolás, tisztítás valósult meg. A téli közmunkaprogramban 
eszközbeszerzésként traktor és hozzá pótkocsi beszerzése valósult meg, 
amely sikeresen dolgozik, előnyös és hasznos a munkálatok során, jobban 
haladnak a dolgozók munkájukkal. Jelenleg hótolót szeretne beszerezni az 
önkormányzat a télre. Tervezett a fűkasza, szárzúzó és aprítékológép 
beszerzése is. 

- A Hernádnémeti Sportegyesület is fejlődik, sikeresen pályázik. Jövőre 
jubileumát ünnepelheti a község. Áprilisban a gyepszőnyeget meg tudják 
valósítani. 

- Másik civil szervezet az Általános Iskoláért Alapítvány, amely szintén 
sikeresen pályázott, és elkészült az ionágyú. Tavasszal melegíteni fogja a 
tanuszoda vizét. Az elektromos gyorstöltő pedig az iskola számára áramot 
termel. 

 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában mindenkinek 
kellemes ünnepeket és boldog új évet kíván. Megköszöni a részvételt és bezárja 
az ülést 17 óra 40 perckor. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
Dr. Orosz Zsolt        Boros Lajosné dr. 
  polgármester               jegyző 
 
 
 
Répási János              Farkas Zoltán 
   hitelesítő                 hitelesítő 


