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

Száma: 1-16/2014.  
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. 
november 20.-án 07.30 órától Hernádnémeti Nagyközség 
Önkormányzata Hernádnémeti, Kossuth L. u. 38. sz. alatti 
tárgyalótermében megtartott rendkívüli üléséről. 

 
Jelen vannak: dr. Orosz Zsolt polgármester, Farkas Zoltán, Fésűsné Brosch 

Andrea, Jakkel István, Lipták Zoltán, Orosz Imréné és Répási 
János önkormányzati képviselők 

 

Távollévő: nincs 
 

Meghívottként tanácskozási joggal jelen van: 

 
dr. Szabó Zoltán jegyző 
Pappné Kiss Valéria gazdasági vezető 
Dr. Rozgonyi Judit Anett háziorvos 
 

Jelen van:  dr. Farkas Ildikó jegyzőkönyvvezető 

 
dr. Orosz Zsolt polgármester tisztelettel köszönti a képviselő-testületi ülésen 

megjelent képviselőket, és Dr. Rozgonyi Judit Anett háziorvost. 
Megállapítja, hogy a képviselő-testületi ülés határozatképes, mert minden 
képviselő jelen van. 
Az alábbiak szerint tesz javaslatot az ülés napirendjére:  
 
Javasolt napirend: 
 

1. I. számú háziorvosi körzet feladatellátásának átadása Dr. Rozgonyi 
Judit számára 
Előterjesztő: Polgármester 
 

2. Döntés ingatlan önkormányzat általi adás-vételéről 
Előterjesztő: Polgármester 

 
     3. Egyéb indítványok, javaslatok 
 

A Képviselő-testület 7 jelen lévő képviselője közül 7 képviselő részt vett a 
szavazásban, amelynek eredményeként a Képviselő-testület 7 Igen szavazattal a 
javasolt és a tárgyalandó napirendet alakszerű határozat hozatala nélkül 
elfogadta. 
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Elfogadott n a p i r e n d: 
 

1. I. számú háziorvosi körzet feladatellátásának átadása Dr. Rozgonyi 
Judit számára 
Előterjesztő: Polgármester 
 

2. Döntés ingatlan önkormányzat általi adás-vételéről 
Előterjesztő: Polgármester 

 
      3.Egyéb indítványok, javaslatok 

 
 
Tárgyalt n a p i r e n d: 
 

1. I. számú háziorvosi körzet feladatellátásának átadása Dr. Rozgonyi 
Judit számára 
Előterjesztő: Polgármester 
 

2. Döntés ingatlan önkormányzat általi adás-vételéről 
Előterjesztő: Polgármester 

 
     3. Egyéb indítványok, javaslatok 

 
 

1. napirendi pont: I. számú háziorvosi körzet feladatellátásának átadása Dr. 

Rozgonyi Judit számára (Írásos anyag a jegyzőkönyv 1. és 2. mellékletét 
képezi.) 

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

tájékoztatásul, hogy a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteknek pályázati 
lehetőség adódott, amelyet doktornő megpályázott. A pályázata sikeres volt. Minél 
hamarabb meg kell tenni a szükséges intézkedéseket, ugyanis 2014. 12. 01-től 
működni kell a körzetnek a pályázati feltételeknek megfelelően. Eddig az 
önkormányzat állt szerződésben a MEP-pel, most doktornő, mint vállalkozó köt 
szerződést. Az önkormányzatnak pedig feladat-ellátási szerződést kell kötnie 
doktornővel. Az asszisztens jelenleg közalkalmazottként áll munkaviszonyban az 
önkormányzattal, ezután átkerül majd a vállalkozó doktornő alkalmazásába. A 
felmondási idő letöltése eltart több hónapig, a jogosan járó végkielégítést az 
asszisztens megkapja. A felmondási idő letelte után kerül doktornő 
alkalmazásába, és megszűnik a közalkalmazotti jogviszonya. 
 
Dr. Rozgonyi Judit Anett háziorvos elmondja, megkapta az értesítést, amelyben 
tájékoztatták, hogy 2014. november 30-ig készen kell lenni mindennel, teljesíteni 
kell a működéshez szükséges feltételeket. 
 
Lipták Zoltán képviselő elmondja, továbbra is térítésmentesen biztosítja az 
önkormányzat a rendelőt. A tulajdonjogban nem lesz változás. Kérdése, hogy a 
pályázati támogatást eszközök, gépek beszerzésére fordíthatja doktornő? 
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Dr. Rozgonyi Judit Anett háziorvos válaszában elmondja, igen, orvosi eszközök, 

gépek vásárlására is lehet fordítani. 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester kiegészíti, lakást, autót is vásárolhat doktornő.  
 
Lipták Zoltán képviselő elmondja, támogatja doktornő törekvését, sok sikert 
kíván! 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, észrevétel hiányában szavazásra 

teszi fel Dr. Rozgonyi Judit Anett háziorvossal kötendő feladat-ellátási szerződés 
elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 részt vett a szavazásban, amelynek 
eredményeként 7 Igen szavazattal a következő határozatot hozta. 
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület 
89/2014. (XI.20.) KT HATÁROZATA 

Feladat-ellátási szerződés háziorvosi tevékenységre 
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
Hernádnémeti I. számú háziorvosi körzet tekintetében a háziorvosi tevékenységre 
irányuló feladat-ellátási szerződést Dr. Rozgonyi Judit Anett egyéni vállalkozó 
háziorvossal az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására, illetőleg felkéri, 
hogy az egyéb szükségessé váló intézkedéseket tegye meg.  
 
Felelős:  Polgármester 
Határidő:  Azonnali 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, észrevétel hiányában szavazásra 
teszi fel a Hernádnémeti I. számú háziorvosi körzet praxisjog ingyenes 
átadásának elfogadását. 
 

A Képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 részt vett a szavazásban, amelynek 
eredményeként 5 Igen, 1 Nem szavazattal és 1 Tartózkodás mellett a következő 
határozatot hozta. 
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület 
90/2014. (XI.20.) KT HATÁROZATA 

Praxisjog ingyenes átadása 
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
Hernádnémeti I. számú háziorvosi körzet praxisjogát a háziorvosi körzet 
működtetésére vonatkozóan Dr. Rozgonyi Judit Anett egyéni vállalkozó háziorvos 
részére ingyenesen átadja.  
A Képviselő-testület a Hernádnémeti, Kossuth L. u. 27. szám alatti háziorvosi 
rendelő ingatlan és a benne lévő orvosi eszközök és felszerelési tárgyak 
használati jogát az egyéni vállalkozó háziorvos részére ugyancsak ingyenesen 
átadja. 
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A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az egyéb szükségessé váló 
intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős:  Polgármester 
Határidő:  Azonnali 

 
 

2. napirendi pont: Döntés ingatlan önkormányzat általi adás-vételéről (Írásos 
anyag a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi.) 

 
A Képviselő-testület megállapítja, hogy az érintettek a napirendi pont nyílt 
képviselő-testületi ülésen történő megtárgyalásához hozzájárultak, a kérdés nyílt 
ülésen történő tárgyalása üzleti érdeket nem sért.  
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, a Petőfi és Kossuth utcák 

kereszteződésében található ingatlant a tulajdonosoknak szándékukban áll eladni, 
700.000,- Ft-ért adnák el. Megkeresték az önkormányzatot, érdekelné-e az 
ingatlanvásárlási lehetőség. Jó helyen található az épület. A Jogi, Ügyrendi és 
Összeférhetetlenségi Bizottság külsős tagja, ügyvéd úr készített adás-vételi 
szerződés tervezetet, amely megfelel a jogszabályi előírásoknak, a tulajdonosok 
által jóváhagyásra került. A Képviselő-testületnek döntenie kell a szerződés 
megkötéséről. Várja a hozzászólásokat. 
 
Lipták Zoltán képviselő elmondja, a falu központjában található a telek és az 
épület, amely kötelező feladatok ellátása szempontjából ideális az önkormányzat 
számára. Felújítási munka lesz vele, de az önkormányzaté lesz a tulajdonjog. 
Parkolási lehetőség is adott az ingatlan előtt.  
 
Farkas Zoltán képviselő kérdezi, milyen komforttal rendelkezik a ház? Lakás- és 

helyiség gazdálkodás keretében kiadható 20-30 ezer forintért, ha lenne rá 
érdeklődő.  
 
dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, komfort nélküli lakás. Sokan 

keresnek községünkben albérletet, fel is lehet újítani. A faluban meg kellene 
könnyíteni a fiatal házasok letelepedését. 
 
Jakkel István képviselő elmondja, nem kérnek magas árat az ingatlanért. Előnye, 

hogy jó helyen található. 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, észrevétel hiányában szavazásra 
teszi fel a Hernádnémeti, Kossuth L. u. 95. szám alatti ingatlan önkormányzat általi 
megvételének elfogadását. 
 

A Képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 részt vett a szavazásban, amelynek 
eredményeként 7 Igen szavazattal a következő határozatot hozta. 
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület 
91/2014. (XI.20.) KT HATÁROZATA 
Döntés ingatlan önkormányzat általi adás-vételéről 
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Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
Hernádnémeti 333. helyrajzi szám szerint nyilvántartott, természetben 3564 
Hernádnémeti, Kossuth L. utca 95. sz. alatti, 711 m2 alapterületű, belterületi, 
beépítetlen terület megjelölésű ingatlant 700.000,- Ft összegért megvásárolja. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására, 
illetőleg felkéri, hogy az egyéb szükségessé váló intézkedéseket tegye meg.  
 
 
Felelős:  Polgármester 
Határidő:  Azonnali 
 
 
3. napirendi pont: Egyéb indítványok, javaslatok (Írásos anyag a jegyzőkönyv 4. 

és 5. mellékletét képezi.) 

dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a Hernádnémeti Nagyközség 

Önkormányzata által fenntartott Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ 
intézmény végzi a szociális, gyermekjóléti szolgáltatásokat és ellátásokat 2014. 
december 31-ig. A feladat ellátására 2015. január 1-i hatállyal társulási 
megállapodást kötöttünk Újcsanálos Község Önkormányzatával a kedvezőbb 
feltételek biztosíthatósága érdekében, amit a két önkormányzat képviselő-testülete 
elfogadott. Ebből következik, hogy az intézmény fenntartója 2015. január 1-től a 
Hernádnémeti-Újcsanálos Intézményfenntartó Társulás. Az Alapító Okirat 
elfogadása szükséges.  

Dr. Szabó Zoltán jegyző elmondja, utánanéztek az újcsanálosi intézmény 

engedélyezési okiratában, amely szerint az újcsanálosi intézmény esetében a 
korábbi idősek nappali ellátása tekintetében 20 fő ellátására adták meg az 
engedélyt. Intézményvezető asszony konferencián volt múlt héten, ahol 
elhangzott, hogy a demens és fogyatékos személyek ellátását helyezik előtérbe a 
szociális szolgáltatásoknál. Hernádnémetiben idős és demens 30 fő és 5 fő 
fogyatékos személy ellátását javasolja. 
Újcsanáloson 20 fő idős demens és 5 fő fogyatékos személy ellátását javasoljuk.  
 
Fésűsné Brosch Andrea képviselő elmondja, hogy a Kastély 30 fő ellátásához 
nem felel meg, maximum 24 fő ellátásához, így szerepel a működési 
engedélyben. 10-15 fő ellátott között kell egy mentálhigiénés szakembert és egy fő 
idősgondozót alkalmazni. Új működési engedélyeztetés kell a 30 főhöz, ami sok 
időbe telik, az eljárás hosszú. Az újcsanálosi ingatlanra körülbelül 4-5 millió forintot 
kell költeni, megnézte az épületet.  
 
dr. Orosz Zsolt polgármester kérdezi, mi a hiányosság az újcsanálosi ingatlan 

esetében? 
 
Fésűsné Brosch Andrea képviselő válaszában elmondja, a két épületrész között 
mozgáskorlátozott kapcsolat hiányzik, ajtó csere is kell. A berendezés felújításra 
szorul. A konyha helyen változtatni kell. Át kell nézni, ha tervrajzot kap. 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester javasolja egy előzetes eljárás kérelmezését. 
Szakember jöjjön ki, aki megállapítja, miben kell változtatni.  
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Folytatásban elmondja, javasolja, hogy a családi napközik ne kerüljenek az 
Alapszolgáltatási Központhoz, így ezek nem kerülnek be a HAK új Alapító 
Okiratába, mert a pályázat szerint a családi napközik fenntartója az 
Önkormányzat, nem a társulás. 
Erről is határozni kell, hogy a családi napközik az Önkormányzat fenntartásában 
maradjanak. 
Elmondja: visszatérve az Alapító Okirat módosításához, javaslata, hogy a 
hernádnémeti intézményegységben 12 fő idős, demens és 12 fő fogyatékos 
személy ellátása kerüljön rögzítésre. Újcsanáloson 20 fő idős, demens és 5 fő 
fogyatékos személy ellátása valósuljon meg. 
 
Dr. Szabó Zoltán jegyző elmondja, Újcsanáloson nagy alapterületű az épület, de 
az épületrészek között szintkülönbség van, amelynek a mozgáskorlátozott 
áthidalása nem megoldott. A konyha valóban felújításra szorul. A lenti részt 
alakítanák ki erre a célra, de a fenti rész lett engedélyeztetve. 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, észrevétel hiányában szavazásra 

teszi fel a Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának 
elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 részt vett a szavazásban, amelynek 
eredményeként 7 Igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta. 
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület 
92/2014. (XI.20.) KT HATÁROZATA 

Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának elfogadásáról 
 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratát az előterjesztésben 
foglaltak szerint elfogadja.  
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 
az Alapító Okirat aláírására. 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy 
Újcsanálos Önkormányzat Képviselő-testülete előtt járjon el az Alapító Okirat 
elfogadása végett, valamint a változások törzskönyvi nyilvántartáson történő 
átvezetése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza az intézmény 
vezetőjét, hogy a fenntartóváltással kapcsolatos - működési engedélyeket és 
egyéb működési feltételeket érintő – feladatokat 2014. december 31-ig 
maradéktalanul végezze el. 
 
Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezető 
Határidő: azonnali, illetve folyamatos 

 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, észrevétel hiányában szavazásra 

teszi fel a családi napközik önkormányzat általi működtetéséről szóló határozat 
elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 7 jelen lévő képviselője közül 7 részt vett a szavazásban, 
amelynek eredményeként 7 Igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta. 
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Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület 
93/2014. (XI.20.) KT HATÁROZATA 

Családi napközik fenntartásáról 
 

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata úgy határozott, hogy az 5 családi 
napközit - Cseperedő Családi Napközi (3564 Hernádnémeti, Petőfi S. u. 85.), 
Csicsergő Családi Napközi (3564 Hernádnémeti, Petőfi S. u. 85.), 
Eszterlánc Családi Napközi Fejlesztő foglalkoztató és Gyermekfelügyelet I.  
(3564 Hernádnémeti, Kossuth L. u. 71.) 
Eszterlánc Családi Napközi, Fejlesztő foglalkoztató és Gyermekfelügyelet II., 
(3564 Hernádnémeti, Kossuth L. u. 71.) 
Eszterlánc Családi Napközi, Fejlesztő foglalkoztató és Gyermekfelügyelet III.  
(3564 Hernádnémeti, Kossuth L. u. 71.) 
Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata működteti, ezért a Cseperedő Családi 
Napközi és a Csicsergő Családi Napközi működtetése 2015. január 1-től nem 
tartozik a Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ feladatkörébe. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnali 
 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában megköszöni 

az aktív részvételt és az ülést 8 órakor bezárja. 
 
 
 

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


