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

Száma: 1-3/2014.  
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült: Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. 
február 10.-én 7.30 órától megtartott rendkívüli üléséről a Hernádnémeti, 
Kossuth L. u. 38. sz. alatti tárgyalótermében. 

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

Lipták Zoltán és Répási János önkormányzati képviselők 
 

Távollévő: Forgács István és Nagy László képviselő 
 

Meghívottként tanácskozási joggal jelen van: 
 
Dr. Szabó Zoltán jegyző 

 
 

Érdeklődő: 0 fő 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester tisztelettel köszönti a képviselő-testületi ülésen a 
képviselő-testület tagjait, jegyző urat. Nagy László képviselő jelezte, hogy nem tud 
részt venni a mai ülésen. Forgács István képviselő nem jelezte, hogy részt tud-e 
venni az ülésen, nem is érhető el.  
Megállapítja, hogy a testület határozatképes. 
Az SZMSZ 16.§ (11) bekezdése szerint a jegyzőkönyv hitelesítői Farkas Zoltán és 
Karajz Ottó György képviselők. Az alábbiak szerint tesz javaslatot az ülés 
napirendjére:  
 
Javasolt napirend: 
 

1. 2014. évi lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatás 
igénylése 
Előterjesztő: Polgármester 
 

2. Döntés a 4/2014. (I.31.) BM rendelet által kiírt pályázaton való 
részvételről 
Előterjesztő: Polgármester 

 
3. Hernádnémeti Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ-ének 

módosítása 
Előterjesztő: Polgármester 
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A képviselő-testület 5 jelen lévő képviselője közül 5 képviselő részt 
vett a szavazásban, amelynek eredményeként 5 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 lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatás 

igénylése 
Előterjesztő: Polgármester 
 

2. Döntés a 4/2014. (I.31.) BM rendelet által kiírt pályázaton való 
részvételről 
Előterjesztő: Polgármester 

 
3. Hernádnémeti Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ-ének 

módosítása 
Előterjesztő: Polgármester 

 
 
Tárgyalt n a p i r e n d: 

 
1. 2014. évi lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatás 

igénylése 
Előterjesztő: Polgármester 
 

2. Döntés a 4/2014. (I.31.) BM rendelet által kiírt pályázaton való 
részvételről 
Előterjesztő: Polgármester 

 
3. Hernádnémeti Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ-ének 

módosítása 
Előterjesztő: Polgármester 

 
 
Napirend előtt: 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, ahogy az előző testületi ülésen is 
tájékoztatta a képviselőket arról, hogy a jegyzői állásra a pályázat a jogszabályi 
feltételeknek megfelelően kiírásra került. Három pályázat érkezett, mindhárom 
pályázó jogász végzettséggel rendelkezik. Az egyik pályázó korábban a MEP-nél 
dolgozott járulékellenőrként, jelenleg Budapesten, rendőrségen dolgozik. A 
második pályázó a NAV-nál és a PSZÁF-nél dolgozott, jelenleg a Magyar 
Takarékszövetkezetnél jogtanácsos. A harmadik pályázó, Dr. Szabó Zoltán, 1996-
tól jegyzőként dolgozik. Egyértelmű volt, hogy rendelkezik a megfelelő 
tapasztalattal. Február 1-től a Hernádnémeti Közös Önkormányzati Hivatal 
jegyzője. Kéri jegyző urat, mondjon pár szót magáról. 
 
Dr. Szabó Zoltán jegyző elmondja, hogy Miskolcon lakik, 45 éves, két gyermekük 
van, 13 éves fiú és 9 éves lány gyermekek, és most várják a harmadik 
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gyermeküket. Felesége bíró a Miskolci Városi Bíróságon. Elmondja, hogy a 
Miskolci Egyetemen végzett, utána a MEP-nél dolgozott, majd 11 évig Újcsanálos 
község jegyzője volt, ezután Megyaszó község jegyzőjeként dolgozott 6 évig. 
Majd Miskolc város aljegyzője lett, most megpályázta a Hernádnémeti Közös 
Önkormányzati Hivatal jegyzői állását, melyet nagy örömére elnyert.  
 
dr. Orosz Zsolt polgármester köszöni jegyző úr bemutatkozását. 
 

1. napirendi pont: 2014. évi lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatás 
igénylése (Írásos anyag a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.) 

 
dr. Orosz Zsolt polgármester rátér az első napirendi pontra. Elmondja, hogy 
2014. január 31.-ei lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatásáról szóló 
jogszabályváltozás következtében valamennyi támogatásra jogosult 
önkormányzatnak önállóan kell benyújtania támogatási igényét a Magyar 
Államkincstár felé. Rövid a határidő, mert február 14-ig kell az önkormányzatnak 
az elektronikus rendszerben rögzítenie a támogatási igényt.  
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra 
teszi fel a víziközmű díjához támogatási igény bejelentésének elfogadását. 

 
A képviselő-testület 5 jelen lévő képviselője közül 5 képviselő részt vett a 
szavazásban, amelynek eredményeként 5 Igen szavazattal a határozati javaslatot 
elfogadta. 
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület 
11/2014. (II. 10.) KT HATÁROZATA 
Víziközmű díjához támogatási igény bejelentése 
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület a Szolgáltató által kidolgozott, a 
támogatási kérelemben közölt, fajlagos költség-ráfordítási adatokat elfogadja, és 
tudomásul veszi a támogatási igény bejelentését. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatási igény bejelentésével 
kapcsolatos intézkedések megtételére. 
 
Felelős:  Polgármester 
Határidő:  Azonnali 
 
 
2. napirendi pont: Döntés a 4/2014. (I.31.) BM rendelet által kiírt pályázaton való 
részvételről (Írásos anyag a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi.) 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester bevezeti a napirendben szereplő témakört. 
Elmondja, hogy a 4/2014. (I.31.) BM rendelet által kiírt pályázat kihagyhatatlan 
lehetőség az önkormányzatnak az uszoda épület felújítására. Ilyen pályázat 
segítségével sikerült felújítani az óvodát. Ennél a pályázatnál a támogatást előre 
utalják, és csak a munka befejezésével kell elszámolni. A támogatottság 80%-os, 
20% önerő szükséges a benyújtáshoz. Nem húzódik el hosszú ideig az elbírálás 
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és az elszámolás. A tanmedence épületének felújítása többször szóba került. 
Javasolja, hogy a maximális 20 millió forint összeget pályázza meg az 
önkormányzat, amihez 5 millió forintot kell önerőként adni. Az uszoda 
tetőfelújítása a legfontosabb, de a gépészetben is van felújításra váró rész. 
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy miből fizet az önkormányzat a 20% 
önerőt? Mert 3 millió forint tartalék van betervezve. 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, hogy meg fogja tudni oldani 
az önkormányzat. 1998-tól azt az elvet követi, hogy pályázik az önkormányzat, 
más előrelépési lehetőség nincs. Képviselőtársai is többször jelezték a felújítás 
szükségességét, de azt eddig önerőből lehetett csak megoldani, most viszont 
pályázati forrás nyerhető hozzá. 
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, mikor várható döntés? 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hamar várható a döntés, március 18-ra. 
 
Lipták Zoltán képviselő elmondja, tudomása szerint kötelezővé tették az 
úszásoktatást az iskolákban, így előnyös a tanuszoda épületének felújítása. 
Fontos épület, ne menjen tönkre. 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, prioritást jelent az úszás, a 
legegészségesebb sportolási forma, a gyerekek számára is hasznos, ha 
megtanulnak úszni. Más településről is járnak a tanuszodánkba, valamint a 
lakosság előtt is nyitva áll az uszoda, szauna is működik. Bevételt is jelent az 
uszoda, de kiadásai is vannak, például a vizet fűteni kell. 
 
Farkas Zoltán képviselő kérdezi, nem jelent hátrányt, hogy volt már pályázat az 
uszodával kapcsolatban? Az uszoda energiahatékonyságának növelése is 
szerepel az előterjesztésben. Az iskola már a református egyház fenntartásába 
került, az uszoda az iskolához kapcsolódik. Hová tartozik az uszoda? 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, hogy az uszoda épülete az 
önkormányzat tulajdonában, fenntartásában áll. Az ionágyú pályázat nem uniós 
pályázat volt. Lehet indulni a napirendben szereplő pályázaton. Az uszodatető és 
a szigetelés felújításra kerülne, ajtóknál van probléma. A homlokzatra is kell 
szigetelés. 
 
Farkas Zoltán képviselő elmondja, hogy az ionágyúval szemben lakó Lengyel 
Zoltán többször is említette neki, hogy zavarja őket az ionágyú által kibocsátott 
fény visszatükröződés. 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatja, hogy meg van már a megoldás, 
növényzet ültetése is megtörténik. 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra 
teszi fel a 4/2014. (I.31.) BM rendelet által kiírt pályázaton való részvételt. 
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A képviselő-testület 5 jelen lévő képviselője közül 5 képviselő részt vett a 
szavazásban, amelynek eredményeként 5 Igen szavazattal a határozati javaslatot 
elfogadta. 
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület 
12/2014. (II. 10.) KT HATÁROZATA 
Támogatási igény benyújtása az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó 
fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2014. (I.31.) 
BM rendelet alapján 
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy támogatási 
igényt nyújt be az önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás 
igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2014. (I.31.) BM rendelet alapján. 
A kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésének, 
felújításának támogatására kiírt pályázaton az önkormányzat a saját tulajdonát 
képező Hernádnémeti 991. helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 
Hernádnémeti Petőfi S. u. 85. szám alatt található tanuszoda épületének 
felújítására nyújtja be. A pályázaton történő részvételhez a Hernádnémeti 
Önkormányzat 5 000 000.- Ft önerőt biztosít 20 000 000.- Ft támogatási összeg 
mellett. 
A képviselő-testület az alábbiak szerint meghatározza a sporttal kapcsolatos főbb 
feladatokat: 
 A települési futballpálya és a hozzá tartozó sportöltöző fenntartása, a futball 

csapat anyagi támogatása 
 A tanuszoda működtetésének folyamatos biztosítása az anyagi lehetőségek 

figyelembe vételével 
Az képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg a sporttal kapcsolatos 
kiadásait a 2014. évi költségvetésében: 
 Sportöltöző fenntartása  382 eFt 
 Sportegyesület támogatása 800 eFt 
 Uszoda fenntartása           1 000 eFt 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat legoptimálisabb 
műszaki tartalommal való elkészítésére és benyújtására. 
 
Felelős:  Polgármester 
Határidő:  Folyamatos 
 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra 
teszi fel a Hernádnémeti Önkormányzat 2011-2016. közötti sportfejlesztési 
koncepciójáról szóló 30-1/2011. (III. 29.) határozatának kiegészítését. 
 
A képviselő-testület 5 jelen lévő képviselője közül 5 képviselő részt vett a 
szavazásban, amelynek eredményeként 5 Igen szavazattal a határozati javaslatot 
elfogadta. 
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete 
13 /2014. (II. 10.) HATÁROZATA 
A Hernádnémeti Önkormányzat 2011-2016. közötti sportfejlesztési koncepciójáról 
szóló 30-1/2011. (III. 29.) határozatának kiegészítéséről 
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Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata a 2011-2016. közötti sportfejlesztési 
koncepcióját az alábbiak szerint módosítja: 
 
A IV. Az önkormányzat sportlétesítmény felújítási programja rész a következő 
szöveggel egészül ki: 
„A tanuszoda átadása óta eltelt idő alatt a létesítmény műszaki színvonala sokat 
romlott. Legfontosabb a tetőszerkezet, a héjazat hibáinak kijavítása (beázás, 
szigetelés hiányosságainak megszüntetése), de szükséges a gépészet az 
uszodatechnika, a légtechnika felújítása, a homlokzat szigetelése, a burkolatok, 
nyílászárók cseréje is.” 
 
A fenti módosítás 2014. február 11.-én lép hatályba. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2014. február 11. 
 
 
3. napirendi pont: Hernádnémeti Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ-ének  
módosítása (Írásos anyag a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi.) 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal 
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása során a belső ellenőrzési 
feladatok ellátásának szabályozása került meghatározásra. Módosításra került a 
jegyző ügyfélfogadási ideje a kirendeltségen, hétfői napról keddre módosult, így a 
hétfői ügyfélfogadási napon itt lesz Hernádnémetiben a jegyző úr.  
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy a jegyző fogadónapja csak a 
kirendeltségen változik? 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, hogy a Hernádnémeti Közös 
Önkormányzati Hivatal SZMSZ-ének módosításáról van szó. A jegyző 
fogadónapja a kirendeltségen változik, Hernádnémetiben változatlan marad.  
 
Lipták Zoltán képviselő elmondja, előnyös, hogy hétfőről keddi napra került 
Újcsanáloson a jegyző fogadónapja, így hétfőn Hernádnémetiben tartózkodik a 
jegyző, rugalmasabban el tudja látni a feladatait. Kéri jegyző urat, hogy vegyen 
majd részt a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság munkájában és 
kéri, hogy vigyázzon a törvényességre. 
 
Dr. Szabó Zoltán jegyző elmondja, hogy erre fog törekedni. 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra 
teszi fel az előterjesztésnek megfelelően Hernádnémeti Közös Önkormányzati 
Hivatal Szervezeti és Működési szabályzat módosításának elfogadását. 
 
A képviselő-testület 5 jelen lévő képviselője közül 5 képviselő részt vett a 
szavazásban, amelynek eredményeként 5 Igen szavazattal a határozati javaslatot 
elfogadta. 
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Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület 
14/2014. (II. 10.) KT HATÁROZATA 
Hernádnémeti Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 
szabályzatának módosításáról 
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
Hernádnémeti Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzat 
módosítását az írásbeli előterjesztéssel egyezően elfogadja. 
 
Felelős:  Polgármester 
Határidő:  Azonnali 
 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában megköszöni 
a részvételt és bezárja az ülést 8 órakor. 
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
Dr. Orosz Zsolt        Dr. Szabó Zoltán 
  polgármester               jegyző 
 
 
 
 
 
 Farkas Zoltán           Karajz Ottó György 
     hitelesítő                  hitelesítő 


