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

Száma: 1-11/2014.  
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. 
augusztus 26.-án 16:00 órától megtartott üléséről a Hernádnémeti 
Közös Önkormányzati Hivatal 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 
 

Tanácskozási joggal jelen van: 

 
Dr. Szabó Zoltán jegyző 
Pappné Kiss Valéria gazdálkodási csoportvezető 

 
Meghívottként jelen van:  
 

  Dr. Rozgonyi Judit Anett háziorvos 
  dr. Farkas Ildikó jegyzőkönyvvezető 

 
Érdeklődő: 0 fő 

 
dr. Orosz Zsolt polgármester köszönti Dr. Rozgonyi Judit háziorvost, a képviselő-

testület tagjait. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mert 6 fő 
képviselő jelen van. Forgács István képviselő nincs jelen.  
Az SZMSZ 16.§ (11) bekezdése szerint a jegyzőkönyv hitelesítői Karajz Ottó 
György és Lipták Zoltán képviselők.  
 
Kiküldött napirend: 
 

1. Döntés a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok 
letelepedésének támogatására kiírt pályázathoz szükséges 
szándéknyilatkozatról 
Előterjesztő: Polgármester 
 

2. Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III.04.) 
rendelet módosítása 
Előterjesztő: Polgármester 

 
3. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére  

vonatkozó közszolgáltatásról szóló 18/2014. (XII.20.) rendelet 
módosítása és határozat elfogadása 
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Előterjesztő: Jegyző 
 

4. Egyéb indítványok, javaslatok 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester az alábbiak szerint tesz javaslatot az ülés 

napirendjére: 
 
Javasolt napirend: 
 

1. Döntés a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok 
letelepedésének támogatására kiírt pályázathoz szükséges 
szándéknyilatkozatról 
Előterjesztő: Polgármester 
 

2. Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III.04.) 
rendelet módosítása 
Előterjesztő: Polgármester 

 
3. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére  

vonatkozó közszolgáltatásról szóló 18/2014. (XII.20.) rendelet 
módosítása és határozat elfogadása 
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 és tárgyalt n a p i r e n d: 
 

1. Döntés a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok 
letelepedésének támogatására kiírt pályázathoz szükséges 
szándéknyilatkozatról 
Előterjesztő: Polgármester 
 

2. Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III.04.) 
rendelet módosítása 
Előterjesztő: Polgármester 

 
3. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére  

vonatkozó közszolgáltatásról szóló 18/2014. (XII.20.) rendelet 
módosítása és határozat elfogadása 
Előterjesztő: Jegyző 

 
4. Egyéb indítványok, javaslatok 
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1. napirendi pont: Döntés a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő 

orvosok letelepedésének támogatására kiírt pályázathoz szükséges 
szándéknyilatkozatról (Írásos anyag a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.) 

 
dr. Orosz Zsolt polgármester rátér az első napirendi pontra. Elmondja, hogy az 

Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázata a tartósan betöltetlen háziorvosi 
körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására vonatkozóan kiírásra 
került. A támogatás célja a legalább 12 hónapja betöltetlen háziorvosi körzeteket 
betöltő háziorvosok letelepedésének támogatása, ezáltal az ott élő lakosság 
folyamatos háziorvosi ellátásának biztosítása, az alapellátás magasabb 
színvonalon és minőségben történő ellátása. 
A pályázathoz szükséges a háziorvosi körzetet fenntartó önkormányzat 
szándéknyilatkozata arra vonatkozóan, hogy egészségügyi szolgáltatóként a 
pályázót háziorvosként alkalmazza, vagy a pályázó személyes közreműködésével 
működő egészségügyi szolgáltatóval legalább 4 éves időtartamra feladatellátási 
szerződést köt. 
Hernádnémeti I. számú felnőtt háziorvosi praxis megfelel a pályázható praxis 
feltételeinek. Átadja a szót Dr. Rozgonyi Judit háziorvosnak. 
 
Dr. Rozgonyi Judit háziorvos elmondja, hogy az OEP írta ki a pályázatot a 
tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének 
támogatására vonatkozóan. Kéri a képviselő-testületet, legyenek szívesek 
segítségére lenni, mert meg szeretné pályázni a támogatást. Az önkormányzatnak 
szándéknyilatkozatot kell tenni, hogy a pályázót 4 évig háziorvosként alkalmazza. 
Elmondja, hosszabb távra tervez a községben. 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, egymás kölcsönös megelégedésére 

történik az I. számú háziorvosi körzet ellátása. 
 
Répási János képviselő kérdezi, miben nyilvánul meg a pályázat? Örömét fejezi 
ki, hogy doktornő hosszabb távra tervez a községben. 
 
Dr. Rozgonyi Judit háziorvos válaszában elmondja, szabadon felhasználható a 

támogatási összeg. Lakásvásárlásra, rendelő felújítására, számítástechnikai 
fejlesztésekre, diagnosztikai eszközök beszerzésére fordítható a támogatás. 
 
Lipták Zoltán képviselő elmondja, örvendetes, ha doktornő hosszabb távra 

tervezi munkáját községünkben. Minőségi javulás következik be a sikeres 
pályázattal. Megköszöni doktornő eddigi munkáját és pályázaton történő 
részvételét. 
 
Nagy László képviselő elmondja, először találkozik doktornővel, mert 
megválasztásakor nem tudott jelen lenni a testületi ülésen. Kérése volt, hogy 
községünkben képzelje el jövőjét doktornő, ezt segítő pályázatát támogatja. Sok 
sikert kíván! 
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Karajz Ottó György képviselő kérdezi, milyen összegről van szó? Doktornőnek is 

vállalnia kell a 4 évet, mert a meghiúsulás esetén vissza kell fizetni a támogatást. 
Kérdése még, mikor realizálódik a pályázat? 
 
Dr. Rozgonyi Judit háziorvos válaszában elmondja, 6 millió forint támogatási 

összegről van szó. A pályázat benyújtásától számított 60 napon belül 
realizálódhat. 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra 

teszi fel a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok 
letelepedésének támogatására kiírt pályázathoz szükséges szándéknyilatkozat 
megadását. 
 
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 
64/2014. (VIII.26.) KT HATÁROZATA 

A tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének 
támogatására kiírt pályázathoz szükséges szándéknyilatkozatról Dr. Rozgonyi 
Judit Anett pályázó részére 
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 
Országos Egészségbiztosítási Pénztár által a tartósan betöltetlen háziorvosi 
körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására kiírt pályázathoz 
szükséges szándéknyilatkozatot adja Dr. Rozgonyi Judit Anett (anyja neve: 
Polonkai Ibolya, szül. hely, idő: Tiszalök, 1985. 12. 10.) pályázó részére arra 
vonatkozóan, hogy a pályázó személyes közreműködésével működő 
egészségügyi szolgáltatóval legalább 4 éves időtartamra feladatellátási szerződést 
köt. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: Azonnali 
 
Dr. Rozgonyi Judit háziorvos megköszöni a képviselő-testület támogatását. 
 

Dr. Rozgonyi Judit háziorvos 16 óra 10 perckor az üléstermet elhagyja. 
 
 

2. napirendi pont: Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 

3/2014.(III.04.) rendelet módosítása (Írásos anyag a jegyzőkönyv 2. 
mellékletét képezi.) 

 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, szükséges a költségvetés módosítása a 

pályázatok finanszírozása miatt, többször kell megtenni ezt az év során. 
 
Lipták Zoltán képviselő hozzáteszi, a közfoglalkoztatottak miatt is, mivel pályázat 
útján történik a foglalkoztatásuk. 
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dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, a közfoglalkoztatás is szükségessé teszi 

a módosítást, mivel pályázati formában történik a támogatásuk, valamint 
eszközöket, gépeket is vásárolt az önkormányzat, amelyek módosítják a 
költségvetést. A pályázaton nyert két mikrobusz a hónap végén megérkezik, 
indokolja ez is. A Gesztenyés park felújítása is pályázati keretből valósul meg. 
 
Lipták Zoltán képviselő kérdezi, tulajdonosként bejegyezték az önkormányzatot a 

mikrobuszokkal kapcsolatban? 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, igen, megtörtént.  
 
Nagy László képviselő elmondja, külön Pénzügyi Bizottsági ülést nem tartott a 
napirenddel kapcsolatban. A gazdálkodási csoportvezető tájékoztatta, tisztában 
vannak a módosítás szükségességével. 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra 
teszi fel az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.(III.04.) rendelet 
módosításának 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 Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 
12/2014. (VIII.31.) önkormányzati rendelete  

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III.04.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 
Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. 
cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. 
cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2014. évi 
költségvetését az alábbiak szerint módosítja: 

1. § (1) A költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép: 

„2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését 

Költségvetési bevételek       675.241 eFt 

Költségvetési kiadások 717.541 eFt  

Költségvetési egyenleg   -42.300 eFt 

- Működési   -34.300 eFt 

- Felhalmozási   -  8.000 eFt 

Költségvetési hiány belső finanszírozása 

- előző évek pénzmaradványa 

=    42.300 eFt” 

 

2. §  A költségvetési rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
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„(2) Költségvetési kiadások előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként: 

– Működési kiadások 657.601 eFt, ebből: 

 a személyi jellegű kiadások   202.778 eFt 

 munkaadókat terhelő járulékok    54.000 eFt 

 dologi jellegű kiadások 202.532 eFt 

 szociális, rászorultság jellegű kiadások   53.870 eFt 

 pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre     11.300 eFt 

 pénzeszköz átadás társulásoknak 133.024 eFt 

 elvonások és befizetések           97 eFt 

– Felhalmozási kiadások 56.940 eFt, ebből: 

 Beruházások 31.940 eFt 

 Felújítások 25.000 eFt” 

 

3. § Az önkormányzat 2014. költségvetéséről szóló 3/2014.(III.04.) önkormányzati 
rendelet 1. mellékletének a helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 

4. § Az önkormányzat 2014. költségvetéséről szóló 3/2014.(III.04.) önkormányzati 
rendelet 2. mellékletének a helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép. 

5. § Az önkormányzat 2014. költségvetéséről szóló 3/2014.(III.04.) önkormányzati 
rendelet 3. mellékletének a helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép. 

6. § Az önkormányzat 2014. költségvetéséről szóló 3/2014.(III.04.) önkormányzati 
rendelet 12. mellékletének a helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép. 

7. § Az önkormányzat 2014. költségvetéséről szóló 3/2014.(III.04.) önkormányzati 
rendelet 13. mellékletének a helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép. 

8. § Az önkormányzat 2014. költségvetéséről szóló 3/2014.(III.04.) önkormányzati 
rendelet 14. mellékletének a helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép. 

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő 
napon hatályát veszíti 

 
dr. Orosz Zsolt sk.   dr. Szabó Zoltán sk. 

    polgármester                                                      jegyző 
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3. napirendi pont: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 18/2014. (XII.20.) 
rendelet módosítása és határozat elfogadása (Írásos anyag a 
jegyzőkönyv 3., 4., 5., mellékletét képezi.) 

 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, a községben kiépült a szennyvíz 
rendszer, de néhány ingatlanon nem tudtak csatlakozni fizikai probléma miatt a 
rendszerhez. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és 
elszállítására szolgáltatót keresett az önkormányzat, ismert a környéken ez a 
szolgáltató, Kurmai és Társa Kft. 
 
Lipták Zoltán képviselő hozzáteszi, a kijelölt szolgáltató megbízható, pénzügyi 
háttere, eszköz-és gépparkja rendelkezésre áll. 
 
Nagy László képviselő elmondja, a törvény által előírt szakhatósági 

engedélyekkel is rendelkezik a kijelölt szolgáltató.  
 
Répási János képviselő kérdezi, a megállapodásban szereplő alkalmazott 
díjtételek mit jelentenek? 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, törvény adta keretek között 

határozta meg a szolgáltató a díjakat. 
 
Farkas Zoltán képviselő kérdezi, hogy az éven kiküldésre kerültek a talajterhelési 
díj behajtások? Az önkormányzati rendeletben úgy határozta meg a testület, hogy 
akinek nem volt lehetősége rákötni a rendszerre, nem kell fizetni talajterhelési 
díjat. Ha számlával igazolni tudja, nem kell fizetni. 
 
Dr. Szabó Zoltán jegyző elmondja, úgy szabályozza a rendelet, hogy akinek 

lehetősége lett volna csatlakozni a szennyvízrendszerhez, de nem tette meg, 
annak fizetni kell a talajterhelési díjat. 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra 

teszi fel a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítására vonatkozó 
közszolgáltatási szerződés 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 
65/2014. (VIII.26.) KT Határozata 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítására vonatkozó 
közszolgáltatási szerződés megkötéséről 
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Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására vonatkozó 
közszolgáltatás végzésére a Kurmai és Társa Kft.-t jelöli ki. Hernádnémeti 
Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgáltatási szerződést az írásbeli 
előterjesztéssel egyezően jóváhagyja. 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
közszolgáltatási szerződés aláírására.  
 
Felelős:  Polgármester 
Határidő:  Azonnali 
 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra 

teszi fel a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó közszolgáltatásról szóló 18/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 
módosításának 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  

13/2014. (VIII.31.) számú önkormányzati rendelete 

 a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatásról szóló 18/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 

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 18/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés 
lép: 

„ 2. § A közszolgáltatást a Kurmai és Társa Kft. (3561 Felsőzsolca, Bolyai u. 045/2. 
hrsz., cégj.szám: 05-09-006953, adószám: 11587008-2-05 képviseletében eljár: Kurmai 
Gábor ügyvezető, továbbiakban: Közszolgáltató) látja el Hernádnémeti település 
területén.”  

2.§ A 18/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

 
„ 4. § A Közszolgáltató köteles: 
 
a) Hernádnémeti közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység elvégzése, 
mely során a Közszolgáltató a keletkező nem közművel összegyűjtött 
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háztartási szennyvizet a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátásával 
elszállítja és elhelyezi a MIVÍZ Kft. Miskolci szennyvíztisztító telepén. 

 
b) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítása kizárólag erre a 

célra készített zárt rendszerű, olyan járművel és úgy végezhető, hogy az teljes 
mértékben megfeleljen a mindenkor érvényes jogszabályoknak. A gyűjtést, 
szállítást végző járművön fel kell tüntetni az üzemeltető nevét, címét.  

 
c) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítását úgy kell 

végezni, hogy az szennyezést, elcsorgást ne okozzon. Elcsorgás esetén a 
szennyezést megszüntetni, az elcsorgott szennyvizet összegyűjteni, a 
szennyezett terület fertőtlenítését elvégezni vagy elvégeztetni, a kárelhárítást, 
a környezet eredeti állapotát helyreállítani a szennyezést okozó vállalkozó 
kötelessége, melynek haladéktalanul köteles eleget tenni. 

 
d) A közszolgáltató az ingatlantulajdonos megrendelésétől számított 4 

munkanapon belül  7 és 16 óra között a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvizet köteles begyűjteni akként, hogy a megrendeléskor a megrendelő 
számára a közszolgáltató köteles a szállítás napját és várható időpontját 
megjelölni és végleges ártalommentes elhelyezés végett a jelen szerződés 1.1. 
pontjában megjelölt szennyvíztisztító telepre szállítani. 

 
e) A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve, ha érzékszervi megállapítás vagy 
egyéb módon feltételezhető, hogy a közcsatornába a vonatkozó jogszabályi 
megállapítás alapján nem engedhető. 

 
f) A közszolgáltató az ingatlantulajdonostól a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvizet az ingatlantulajdonos előzetes bejelentése alapján veszi 
át és gondoskodik az ideiglenes gyűjtésére szolgáló létesítmény 
befogadóképességtől elszállításáról. 

 
g) A közszolgáltatónak rendelkeznie kell: 
 

1) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és 
szállítására a területileg illetékes környezetvédelmi felügyelőség által 
nyilvántartásba vett ügyfélszolgálati és ügyeleti feladatokat ellátó 
szervezettel, 

2) a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó nyilvántartási rendszerrel, 

3) a közszolgáltatási tevékenység végzésére jogosító engedéllyel, vagy 
nyilvántartásba- vétellel. 

h) A közszolgáltatás ellátásához a Közszolgáltató alvállalkozót nem vehet 
igénybe. 

i) A Közszolgáltató köteles gondoskodni: 

1. a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű 
jármű, gép, eszköz, berendezés biztosítását, valamint a szükséges 
létszámú és képzettségű szakember alkalmazását: 

2. a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos és bővíthető teljesítéséhez 
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szükséges fejlesztések és karbantartások elvégzését; 
3. a közszolgáltatás körébe tartozó szennyvíz ártalmatlanítására az 

önkormányzat képviselő-testülete által kijelölt helyek és létesítmények 
igénybevételét; 

4. a Közszolgáltató által alkalmazott közszolgáltatási díj mértékéről és az 
alkalmazás tapasztalatairól szóló, részletes költségelszámolással 
kiegészített tájékoztatás benyújtásáról az önkormányzat képviselő-
testületének legalább évenkénti egyszeri alkalommal, a tárgyévet követő év 
március 31-ig. 

5. a közszolgáltatás teljesítésével összefüggő adatszolgáltatás rendszeres 
teljesítését és meghatározott nyilvántartási rendszer működtetését 

6. a fogyasztók számára könnyen hozzáférhető ügyfélszolgálat működtetését 
7. a fogyasztói kifogások és észrevételek elintézési rendjének megállapítását.” 

 
3.§ A 18/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés 
lép: 

 
“ 8. § A közszolgáltatás díja, az egységnyi díjtétel és a fizetendő díj 
megállapítása: 
 
Alkalmazott díjtétel: 
 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének alapdíja: 

(minimum 6 m3) 3000,- Ft/m3 + áfa 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ürítésének díja: 

(minimum 6 m3) 1000,-Ft/m3 + áfa 
(A díj tartalmazza a begyűjtés, a szállítás költségét és az ártalmatlanítás díját.)” 

 
4.§ Ez a rendelet a 2014. október 1. napon lép hatályba és az azt követő napon 
hatályát veszíti.  

 
 

 dr. Orosz Zsolt sk.      dr. Szabó Zoltán sk. 
   polgármester                    jegyző 

 
 
 

4. napirendi pont: Egyéb indítványok, javaslatok 

 
4.1. Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének első féléves teljesítéséről 

szóló beszámoló elfogadása (Írásos anyag a jegyzőkönyv 6. és 7. 
mellékletét képezi.)  

 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, az önkormányzat költségvetésének 

féléves teljesítéséről szóló beszámolót szeptember 15-ig kell elfogadni a 
képviselő-testületnek. Ezzel kapcsolatosan az előterjesztés a mai ülés előtt 
kiosztásra került. Kéri a testületet, tegyék meg észrevételeiket. 
 
Lipták Zoltán képviselő szünetet javasol annak érdekében, hogy az 
észrevételeket megtehessék. 
  

dr. Orosz Zsolt polgármester 16 óra 20 perkor szünetet rendel el. 
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dr. Orosz Zsolt polgármester 16 óra 25 perckor az ülést folytatja. 

 
Nagy László képviselő kérdése Pappné Kiss Valéria gazdálkodási 
csoportvezetőhöz, félévig alatta maradtunk a kiadási és bevételi 
előirányzatoknak? Év végére realizálódni fog? 
 
Pappné Kiss Valéria gazdálkodási csoportvezető válaszában elmondja, év 
végére közel 100%-ban realizálódni fog mind a bevétel, mind a kiadás. 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester kiegészíti, a pályázatok utólagos finanszírozása az 

oka a csekély mértékű bevétel lemaradásnak. Az önkormányzat kiadásai 41,46%-
ban teljesültek, ami nagyon kedvező. 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra 

teszi fel az önkormányzat 2014. évi költségvetésének első féléves teljesítéséről 
szóló beszámoló 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 
66/2014. (VIII.26.) KT Határozata 
Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének első féléves teljesítéséről szóló 
beszámoló elfogadása 
 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 
Önkormányzat 2014. évi költségvetésének első féléves teljesítéséről szóló 
beszámolót 334.191eFt bevétellel és 297.502eFt kiadással az írásbeli 
előterjesztéssel egyezően elfogadja. 
 
Felelős:  Polgármester 
Határidő:  Azonnali 
 
 
4.2. A közterület és házszámozás rendjéről szóló önkormányzati rendelet (Írásos 

anyag a jegyzőkönyv 8. mellékletét képezi.) 
 

dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal 

megkeresése alapján szükséges a rendelet megalkotása. 2013. január 1-jétől 
hatályba lépett a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény (továbbiakban: Mötv.). A Mötv. 13.§ (1) bekezdés 3. pontja előírja: 
 

13. § (1) A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok 
körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen: 

3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény 
elnevezése; 

A Mötv. 51. § (5) bekezdése szerint a közterület elnevezésének rendjét a 
települési, a fővárosban a fővárosi önkormányzat rendeletben állapítja meg, a 143. 
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§ (3) bekezdése pedig felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy 
rendeletben állapítsa meg a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük 
megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás 
szabályait. A hivatkozott rendelkezések alapján megállapítható, hogy az 
önkormányzat kötelező rendeletalkotási körébe tartozik a települési közterületek 
elnevezésére, valamint a házszámozás rendjére vonatkozó szabályok 
önkormányzati rendeletben történő megállapítása. 
A Mötv. 42.§ 1. és 8. pontja pedig kimondja, hogy a képviselő-testület 
hatásköréből nem ruházható át: 

 •  a rendeletalkotás 

 •  közterület elnevezése, köztéri szobor, műalkotás állítása. 
A jogszabály szerint a közterültek elnevezése a képviselő-testület hatáskörébe 
tartozik, de a megállapítás mikéntjére nincs iránymutatás, a házszámok 
megállapításának rendjére pedig egyáltalán nincs központi rendelkezés. 
A közterület elnevezésének és megváltoztatásának eljárási folyamata, illetve 
rendje, valamint a házszámok megállapításának rendje jelenleg nincs szabályozva 
a településen, a közterületek elnevezése eddig eseti döntésekkel történt. 
Tekintettel arra, hogy Hernádnémeti településen a belterületi közterületek 
elnevezésének eljárási folyamata, illetve rendje jelenleg nincs szabályozva, új 
önkormányzati rendelet megalkotására van szükség. 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra 
teszi fel a közterületek elnevezéséről és a házszámozásról 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 

14/2014. (VIII.31.) önkormányzati rendelete 

a közterületek elnevezéséről és a házszámozásról  

 

Hernádnémeti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51.§ (5) bekezdése és a 143. 

§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 

önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. A közterület elnevezésére, megváltoztatására vonatkozó szabályok 

1.§ 

(1) Minden belterület közterületet el kell nevezni. 
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(2) Közterületet személyről, tárgyról, állatról, növényről, földrajzi névről vagy 

fogalomról lehet elnevezni.  

(3) Közterületet olyan természetes személyről lehet elnevezni,  

a) akinek közismert tevékenysége a nemzet történelmében vagy az emberiség 

egyetemes történelmében kiemelkedő jelentőségű volt, és személye 

közmegbecsülésnek örvend;  

b) aki a tudomány, művelődés, sport vagy a társadalmi élet egyéb területein 

kimagaslóan jelentőset tett vagy alkotott, mely miatt emléke megőrzésre méltó;   

c) akinek a Hernádnémeti község életében, történetében kiemelkedő szerepe volt, 

tevékenységével hozzájárult a település fejlődéséhez, hírneve öregbítéséhez. 

(4) Élő személyről közterületet elnevezni nem lehet.  

 

2.§ 

(1) A közterület elnevezésekor törekedni kell arra, hogy az elnevezés rövid, és 

közérthető és a magyar nyelvhelyesség szabályainak megfeleljen. 

(2) Az elnevezett közterület természetes folytatásaként létesülő új útszakasz, 

külön elnevezési  eljárás nélkül, a már elnevezett közterület nevét veszi fel.  

(3) Ha egy közterület községrendezés, beépítés következtében két vagy több 

részre tagolódik, egységes közterületként megszűnik, az elkülönült 

közterületrésznek más nevet kell adni.  

(4) A közterület megszűnésével külön döntés nélkül a közterület neve is 

megszűnik. 

 

3.§ 

(1) A közterület elnevezését, illetve elnevezésének megváltoztatását bárki 

kezdeményezheti a polgármesterhez írásban benyújtott, indokolással ellátott 

javaslattal.  

(2) A közterület elnevezéséről a Képviselő-testület dönt. A döntés előtt a 

Képviselő-testület az érintett terület lakosságát társadalmi egyeztetésre hívhatja. 

(3) A közterületnév megállapításáról, illetve megváltoztatásáról tájékoztatni kell a 

lakosságot, a helyben szokásos módon közzétett hirdetmények útján és az érintett 

ingatlan tulajdonosokat értesítéssel az illetékes járási hivatalt, az illetékes postai 

és ingatlan-nyilvántartó szerveket, a  rendőrség, a katasztrófavédelem, az 
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országos mentőszolgálat illetékes szerveit, valamint az illetékes 

közműszolgáltatókat.   

 

2. A házszámozás  

4.§ 

(1) A névvel ellátott közterületen a beépített és a beépítetlen építési telkeket 

házszámmal kell ellátni.  

(2) A házszám arab szám, továbbá – amennyiben ez szükséges – arab szám és 

alátöréssel az abc kisbetűje.  

(3) A vonalszerű közterületek esetében, a számozás irányába haladva a bal oldalon a 

páros számokból, a jobb oldalon a páratlan számokból kell megszakítás nélkül a 

házszámot képezni. Az ingatlanokat a magasabb rangú utca torkolatától kezdve 

kell számozni. 

(4) A számozás a páratlan oldalon egyes számtól, a páros oldalon a kettes számtól 

kezdődően történik.  

(5) A kizárólag egyik oldalon beépíthető közterületek telkei és a foltszerűen beépített 

területek folyamatos számozást kapnak.  

(6) Amennyiben a közterületnek a nyilvántartásba vett házszámokkal rendelkező 

szakaszán telekalakítás, beépítés, vagy a házszámok egyéb okból történő 

rendezése miatt a közterület, közterületszakasz jelentős részének átszámozására 

lenne szükség, - az átszámozás elkerülése érdekében – az érintett házszámot a 

latin „ábécé” kisbetűivel írt alátöréssel kell megkülönböztetni.  

(7) A házszámozás folyamatosságát telekösszevonást követően is biztosítani kell. 

 

5.§ 

 (1) A közterületen több ingatlan azonos számmal nem jelölhető. Ha egy ingatlan 

több  közterülettel is érintkezik, az építmény utcafronti főhomlokzata határozza 

meg a  házszámozást.  

(2) A házszám megváltoztatására irányuló eljárás hivatalból, vagy annak a 

kérelmére indul, akinek a házszám megváltoztatásához jogos érdeke fűződik.  

(3) A már megállapított házszám megváltoztatására csak indokolt esetben kerülhet sor. A 

változtatáskor arra kell törekedni, hogy a házszám-változtatás minél kevesebb 

érintett lakcímének megváltoztatásával járjon. 

 



 
156 

 

 

 

6.§ 

(1) Az 5.§ rendelkezései az önkormányzati rendelet hatálybalépésének 

időpontjában nyilvántartott házszámozásra nem vonatkoznak.   

(2) Az ingatlanok házszámának megállapítására vonatkozó hatáskörét a 

Képviselő-testület a jegyző hatáskörébe utalja.  

  

3. Utcanév-táblák és házszámtáblák elhelyezése 

7.§ 

(1) A közterületek elnevezését tartalmazó, a tájékozódást segítő táblákat (a 

továbbiakban: utcanév-tábla) jól látható módon kell elhelyezni.  

(2) Az utcanév- táblát elsősorban épületen, kerítésen, ezek hiányában külön 

tartószerkezeten kell elhelyezni.  

(3) Az ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója az utcanév-tábla kihelyezését és 

az ezzel járó munkálatokat tűrni köteles. 

(4) Az utcanév-táblának az utcajegyzékben szereplő elnevezéssel meg kell 

egyeznie. 

(5) Az új közterület elnevezését tartalmazó utcanév-táblát, valamint a közterület 

elnevezésének megváltoztatása után az új utcanév-táblát az ingatlan-

nyilvántartásba való átvezetést követően kell kihelyezni.   

(6) A közterületek elnevezésének megváltozását követően a régi utcanév táblát piros 

színű, átlós áthúzással kell jelölni. A régi elnevezést tartalmazó utcanév táblát a 

megszűnését követő egy év elteltével lehet eltávolítani. 

 

 

8.§ 

A házszámtáblát az ingatlan kerítésére, házfalára, a közterületről jól látható 

módon kell az ingatlan tulajdonosának elhelyeznie.  

 

9.§ 

A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, szükség szerint cseréjéről, és 

pótlásáról az  ingatlan tulajdonosa gondoskodik.  

4. Záró rendelkezések 

10.§ 

10.§ Az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  
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dr. Orosz Zsolt sk.      dr. Szabó Zoltán. sk. 

         polgármester                        jegyző 

 
4.3. Állattartás helyi szabályairól szóló tájékoztatás 
 
Dr. Szabó Zoltán jegyző ismerteti a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal által az 

állattartás helyi szabályairól szóló tájékoztatót. 
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, az új állattartási törvény miatt szükséges? 
 
Dr. Szabó Zoltán jegyző válaszában elmondja, a cél, hogy vidéken minél több 
mezőgazdasági haszonállat tartása valósuljon meg. Az élelmiszerláncról és 
hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 2012. október 1-től hatályos 
6.§-ának (6) bekezdése alapján mezőgazdasági haszonállat tartása 
önkormányzati rendeletben nem korlátozható. 
 
Répási János képviselő kérdezi, a tartható mezőgazdasági haszonállatok száma 
meg van határozva?  
 
Dr. Szabó Zoltán jegyző elmondja, haszonállat tartását csak állategészségügyi, 

közegészségügyi, állatjóléti, környezetvédelmi, illetve természetvédelmi indokkal 
lehet korlátozni. A mezőgazdasági haszonállatok tartására vonatkozóan továbbra 
is alkalmazni kell a magasabb szintű jogszabályok rendelkezéseit. 
 
Farkas Zoltán képviselő elmondja, egyetért a jogszabály módosítással. Eddig a 
sertésekkel, szarvasmarhákkal volt gond, mivel sűrűn lakottak az utcák.  
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, nyáron szarvasmarhákkal kapcsolatban 

volt probléma, de a gazda talált megfelelő külterületet számukra, ahol legelhetnek. 
Mindenki jól járt a megoldással.  
 
Lipták Zoltán képviselő kiegészíti azzal, a cél, hogy a szakhatóság járjon el 

ezekben az ügyekben, a képviselő-testület pedig helyi szinten szabályozza. 
 
 
4.4.Útfelújítás 
 
Lipták Zoltán képviselő kéri polgármester urat, tájékoztassa a testületet az 
útfelújításról. 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatásában elmondja, közmunkaprogram 

pályázat útján történik a község utcáinak felújítása, melynek során foglalkoztatás 
is megvalósul. A Posta utca kritikus helyzetben volt már. Augusztus 1-től indult a 
felújítás. Először a kátyúzást kell elvégezni, majd az útpadka helyrehozatalát. 
Tervezik a Petőfi, Táncsics, Bocskai, Kossuth utcák padkázását. Részben 
megtörténtek a munkálatok, amely folytatódik. A Hegyalja utcán lesz még javítás.  
 
Nagy László képviselő elmondja, jónak tartja az útpadka javítását, a hengert 
hiányolja. Egy-egy helyen magasabban van a padka, így az útra folyik a víz. 
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Kérdése lenne jegyző úrhoz, a Telenor torony területe még gazos, történt-e 
megkeresés ez ügyben? 
 
Dr. Szabó Zoltán jegyző válaszában elmondja, megkeresték a szolgáltatót, akik 
vállalkozót bíztak meg a terület rendben tartásával, akit nem tudtak elérni. 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester kiegészítésében elmondja, egyeztetett az 

érintettekkel, az önkormányzat elvégezné a gaznövények kaszálását ingyen is. 
 
Lipták Zoltán képviselő kérése, hogy a II. számú háziorvosi körzet parkolójánál 
lévő vasrács erősítése történjen meg, nehogy beszakadjon, mert nagyobb autók is 
befordulnak abba az utcába. 
 
 
4.5.Rendezények 

 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, jól sikerült a Borsodi Vágta Hernádnémeti 

előfutama, valamint a lecsófőző verseny. A következő rendezvények kerülnek még 
megtartásra a községben:  

- szeptember 19. péntek egészségnap, ahová mindenkinek érdemes 
eljönnie, szűréseket tartanak egész nap. 

- szeptember 27. szombat 11 órai kezdettel szüreti felvonulás, a végén retró 
discoval.  

- szeptember 19-21. között kerül megrendezésre a Nemzeti Vágta 
Budapesten, ahol községünkből is lesznek résztvevők.  

- szeptember 25. csütörtök 16 óra idősek estje 
- augusztus 30. szombat a bajnoki futball-mérkőzések indulása. 

 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában megköszöni 
a részvételt és 16 óra 45 perckor az ülést bezárja. 
 
 
 

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


