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

Száma: 1-7/2014.  
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. 
április 29.-én 16:00 órától megtartott üléséről a Hernádnémeti Közös 
Önkormányzati Hivatal Hernádnémeti, Kossuth L. u. 38. sz. alatti 
tárgyalótermében. 

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

Nagy László és Répási János önkormányzati képviselők 
 

Távollévő: Farkas Zoltán és Forgács István képviselők 
 

Meghívottként tanácskozási joggal jelen van: 
 
Dr. Szabó Zoltán jegyző 
Juhász Géza könyvvizsgáló 
Pappné Kiss Valéria pénzügyi csoportvezető 
 

Érdeklődő: 0 fő 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait és a 
vendégeket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mert 5 fő 
képviselő jelen van. Forgács István képviselő úr nincs jelen, ő 2012 novemberétől 
háromszor volt testületi ülésen. Képviselő úr nem ad tájékoztatást arról, hol lehet 
őt keresni, már a testületi ülés kiküldött anyagát sem veszi át családja. 
Vagyonnyilatkozatát nem adta le, így nem gyakorolhatja képviselői jogait. Farkas 
Zoltán képviselő úr szintén nincs jelen. 
Az SZMSZ 16.§ (11) bekezdése szerint a jegyzőkönyv hitelesítői Nagy László és 
Répási János képviselők.  
 
Kiküldött napirend: 
 

1. 2013. évi zárszámadás elfogadása 
Előterjesztő: Polgármester 
 

2. A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 15/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelet 
módosítása 
Előterjesztő: Jegyző 
 

3. A közterületekről szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
Előterjesztő: Jegyző 
 

4. Beszámoló az adóztatás 2013. évi helyzetéről 
Előterjesztő: Jegyző 
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5. Egyéb indítványok, javaslatok 

 
dr. Orosz Zsolt polgármester az alábbiak szerint tesz javaslatot az ülés 
napirendjére: 
 
Javasolt napirend: 
 

1. 2013. évi zárszámadás elfogadása 
Előterjesztő: Polgármester 
 

2. A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 15/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelet 
módosítása 
Előterjesztő: Jegyző 
 

3. A közterületekről szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
Előterjesztő: Jegyző 
 

4. Beszámoló az adóztatás 2013. évi helyzetéről 
Előterjesztő: Jegyző 
 

5. Egyéb indítványok, javaslatok 
 

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 és tárgyalt n a p i r e n d: 
 

1. 2013. évi zárszámadás elfogadása 
Előterjesztő: Polgármester 
 

2. A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 15/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelet 
módosítása 
Előterjesztő: Jegyző 
 

3. A közterületekről szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
Előterjesztő: Jegyző 
 

4. Beszámoló az adóztatás 2013. évi helyzetéről 
Előterjesztő: Jegyző 
 

5. Egyéb indítványok, javaslatok 
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1. napirendi pont: 2013. évi zárszámadás elfogadása (Írásos anyag a 

jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.) 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester rátér az első napirendi pontra. Elmondja, hogy 
tegnap, április 28.-án ülésezett a Pénzügyi Bizottság, ahol megtárgyalták az 
önkormányzat 2013. évi zárszámadását. Kéri Nagy Lászlót, a Pénzügyi Bizottság 
elnökét, tájékoztassa a testületet a Bizottság megállapításairól. 
 
Nagy László képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy a Pénzügyi 

Bizottság megtárgyalta Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzat 2013. évi 
zárszámadását. A bizottság tagjai alaposnak, pontosnak, precíznek ítélték meg a 
pénzügyi beszámolót. A pénzmaradvány összegét tisztázták, hogy ebből milyen 
összeg kerül át 2014-re. Ismerteti a bizottsági ülésen feltett kérdéseket és azokra 
kapott válaszokat: 
Miből tevődik össze a pénzmaradvány? A kérdésre adott válasz alapján: 42 120 e 
Ft bankszámlán van, ezek folyamatosan felhasználásra kerülnek, növekszik a 
MÁK forgótőke elszámolással, 1 313 e Ft kiutalatlan támogatás összeggel, 
csökken a többlettámogatás visszafizetésével.  
Elmondja, hogy a beruházások felől is érdeklődött a bizottság. A Sele- és Szellem-
völgyi árok belvízelvezető pályázatot jelenti a beszámolóban található beruházás, 
hivatalosan még nem érkeztek meg a használatbavételi engedélyek. 
Folytatásban elmondja, hogy a helyi adók kintlévőségéről érdeklődött még a 
bizottság. A válaszból kiderült, hogy a több évvel ezelőttihez képest a helyi 
adókból származó kintlévőség csökkent, megállapítható, hogy javult az adófizetési 
morál. A Pénzügyi Bizottság a képviselő-testület elé terjeszti az önkormányzat 
2013. évi zárszámadását 554 258 e Ft költségvetési bevétellel, 62 891 e Ft 
pénzmaradvány felhasználással, 617 149 e Ft bevétellel, 574 323 e Ft 
költségvetési kiadással, -3 930 e Ft függő átfutó kiegyenlítő kiadással, 570 393 e 
Ft kiadással. Elfogadásra javasolja a rendelet tervezetet! 
 
Lipták Zoltán képviselő üdvözli Juhász Géza könyvvizsgáló urat. Elmondja 

megállapítását az elhangzottak alapján, miszerint nincs szükség működési hitel 
felvételére, hogy a költségvetésben hiány ne keletkezzen. Megköszöni mindenki 
munkáját, akik részt vettek a pénzügyi beszámoló elkészítésében. Megállapítja, 
hogy az önkormányzat helyi adókból származó kintlévősége csökkent. 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester átadja a szót Juhász Géza könyvvizsgálónak, akiről 

elmondja, hogy 1999-től végzi az önkormányzat könyvvizsgálatát, országszerte 
ismert, komoly szakmai múlttal rendelkezik. 
 
Juhász Géza könyvvizsgáló köszönti a jelen levőket. Elmondja, hogy az 

önkormányzat 2013. évi gazdálkodás szabályosságának vizsgálata volt a feladata. 
Ezt meg is tette, és megállapította, hogy az önkormányzat gazdálkodása 2013. 
évben is a hatályos jogszabályok szerint történt. Az államháztartásról szóló 
törvény és a számvitelről szóló rendelet módosítása szerint van egy 
mérlegátrendezési folyamat 2014. évben, amely országosan nehéz feladatot jelent 
minden önkormányzat számára. Erre nem voltak felkészítve a dolgozók sem az 
önkormányzatoknál, sem a Magyar Államkincstárnál. Igyekszenek minden 
segítséget megadni az önkormányzatoknak, de ők is velük együtt tanulják a 
folyamatot. Hernádnémeti Önkormányzat gazdálkodását ismeri 15 éve, amelyről 
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megállapítható, hogy stabil pénzügyi helyzettel rendelkezik. A kötelezettség 
vállalással terhelt, áthúzódó kötelezettségek pénzügyi fedezete megvan. Jelenleg 
stabilnak tekinti az önkormányzat gazdálkodását. Beruházás összege 93 millió Ft, 
ami pozitív tényező, ehhez támogatások is járultak. Összességében az 
önkormányzat gazdálkodásról szóló pénzügyi beszámolót a képviselő-testület 
számára elfogadásra javasolja. 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester megköszöni könyvvizsgáló úr tájékoztatóját. 
Elmondja, hogy a zárszámadási rendelet tervezet 4. mellékletében ingatlan 
felújítás található, ez a Családi Napközi, 13 671 e Ft. Az 5. mellékletben 
árvízvédelmi beruházás 29 millió Ft értékben, és a belvízvédelmi beruházás 30 
millió Ft értékben szerepel. Gépbeszerzések is voltak. Térfigyelő rendszer 
kiépítésére saját erőből több mint 4 millió Ft-ot költöttünk. Hat apríték kazán 
beszerzésére is sor került 100 %-os támogatottságú pályázat révén, 8,2 millió Ft 
értékben, melyek az egészségházban, hivatalban és az óvodában találhatóak. 
Eredménye megmutatkozik a kiadásokban, 40%-os megtakarítást nyújt. Aprítékoló 
gépet, traktort, pótkocsit is beszerzett az önkormányzat ugyancsak pályázat révén, 
örömmel tekint az eredményekre. 
 
Lipták Zoltán képviselő hozzáteszi, tavaly az alternatív energia beállításra került 
az uszodában. Környezetbarát a fűtés, ezáltal csökken a kiadás.  
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra 

teszi fel a 2013. évi zárszámadásról szóló rendelet tervezet elfogadását. 
 
A képviselő-testület 5 jelen lévő képviselője közül 5 képviselő részt vett a 
szavazásban, amelynek eredményeként 5 Igen szavazattal az alábbi rendeletet 
megalkotta. 
 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testületének 

7/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról 

 

 

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 következőket 
rendeli el: 

 

A rendelet hatálya 

1.§ A rendelet hatálya Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a polgármesteri 
hivatalra és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki és 
tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait 
előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban. 
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A zárszámadás bevételei és kiadásai 

 

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat  2013. évi zárszámadását 

   554.258 eFt költségvetési bevétellel, 

     62.891 eFt pénzmaradvány felhasználással,  

    617.149 eFt bevétellel                                     . 

   574.323 eFt költségvetési kiadással, 

              0 eFt finanszírozási kiadással, 

    -  3.930 eFt függő, átfutó, kiegyenlítő kiadással 

   570.393 eFt kiadással                                       . 

 hagyja jóvá. 

 

(2) Költségvetési kiadások előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként: 

– Működési kiadások                                         483.007 eFt 

 a személyi jellegű kiadások   136.227 eFt 

 Járulékok és szociális hozzájárulási adó    35.190 eFt 

 dologi jellegű kiadások 143.189eFt 

 egyéb működési célú kiadás 103.632 eFt 

 ellátottak pénzbeli juttatásai  64.769 eFt 

 

– Felhalmozási kiadások                                         91.316 eFt 

 felújítások   13.671 eFt 

 beruházások   77.645 eFt 

 

 (3) Finanszírozási kiadások             0 eFt 

 

(4) Éves létszám költségvetési szervenként 

 

Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ (HAK)      18 fő 

 

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata       94 fő 

 

Hernádnémeti Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala    19 fő 
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3.§  (1) Az Önkormányzat könyvviteli mérlegét a 1. melléklet tartalmazza. 

(2) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 2. melléklet tartalmazza. 

  (3)Az önkormányzat és intézményei szakfeladat szerinti összesített 
kiadásait a3/A, bevételeit a 3/B melléklet szerint hagyja jóvá. 

4. § Az önkormányzat 2013. évi felújítási előirányzatait és azok teljesítését 
felújítási célonként a 4. melléklet rögzíti. 

5. § Az önkormányzat 2013. évi felhalmozási kiadási előirányzatait és azok 
teljesítését feladatonként a 5. melléklet tartalmazza. 

6. §  (1) Hernádnémeti Önkormányzatnak önkormányzati szintre összesített, 
többéves kihatással járó feladatai nincsenek.  

(2) Az önkormányzat által fenntartott Hernádnémeti Alapszolgáltatási 
Központ kiadási és bevételi előirányzatait, valamint teljesítésülésüket a 7/A 
melléklet rögzíti. 

(3) A Hernádnémeti Közös Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi 
előirányzatait, valamint teljesülésüket a 7/B melléklet rögzíti.  

(4) Az Önkormányzat költségvetési jelentését (intézmények nélkül) a 8. 
melléklet tartalmazza. 

7. § Az önkormányzat összevont 2013. évi gazdálkodás során keletkezett, 
hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált tárgyévi költségvetési pénzmaradványa 
43.517 eFt-ban kerül jóváhagyásra a 9. melléklet szerint. 

8.§ Az Önkormányzat egyszerűsített beszámolóját a 10. melléklet szerint hagyja 
jóvá. 

9.§   (1) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló 
programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait a 11. melléklet tartalmazza 

  (2) Az Önkormányzat által biztosított közvetett támogatások részletezését a 
12. melléklet szerint hagyja jóvá. 

Záró rendelkezések 

10. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

 

 

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

   polgármester                                                      jegyző 
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Juhász Géza könyvvizsgáló 16 óra 20 perckor elhagyja az üléstermet. 

 
 

2. napirendi pont: A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 

törvény végrehajtásáról szóló 15/2013.(XII.10.) önkormányzati 
rendelet módosítása (Írásos anyag a jegyzőkönyv 2. mellékletét 
képezi.) 

 
dr. Orosz Zsolt polgármester átadja a szót jegyző úrnak, ismertesse a rendelet 
tervezetet a képviselő-testülettel. 
 
Dr. Szabó Zoltán jegyző ismerteti, hogy a rendelet 7.§-ának módosítása az 

eltemettetési hozzájárulással kapcsolatos. A 9.§ kiegészül az (5)-(13) 
bekezdésekkel. A rendszeres szociális segélyben részesülők együttműködési 
kötelezettsége a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény szerint intézményi kapcsolattartással egészül ki, nevesítve a 
Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ Családsegítő Szolgálatát. A törvény 
megköveteli az ellátottaktól, hogy együttműködjenek a kijelölt intézményekkel, 
elbeszélgetéseken, felzárkóztató programokon vegyenek részt. A továbbiakban a 
helyben szokásos legolcsóbb temetés összegét határozza meg a képviselő-
testület. A további módosító rendelkezések kisebb pontosításokat tartalmaznak, 
amelyet a rendelet koherenciája megkövetel.  
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, a 11.§-t a Kormányhivatal kérte? Van erre 

törvény? 
 
Dr. Szabó Zoltán jegyző válaszában elmondja, az 1993. évi III. törvény határozza 
meg, kérte a Kormányhivatal, hogy tartalmazza a rendelet ezt a szabályozást. 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra 

teszi fel a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 15/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelet módosításáról 
szóló rendelet tervezet elfogadását. 
 
A képviselő-testület 5 jelen lévő képviselője közül 5 képviselő részt vett a 
szavazásban, amelynek eredményeként 5 Igen szavazattal az alábbi rendeletet 
megalkotta. 
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Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 

a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 15/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében, illetve a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 132.§ (4) 
bekezdésében és 26. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. 
pontban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

      1.§       

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
15/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete 7.§ (1) bekezdése a következő g) 
ponttal egészül ki: 
 
„ g) eltemettetési hozzájárulás” 

2.§ 

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
15/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete 9.§-a a következő (5)-(13) 
bekezdésekkel egészül ki: 
 

„(5) Az aktív korúak ellátására való jogosultság időtartama alatt – külön kérelem   
alapján – az a személy, aki 

a) a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szakvéleménye szerint 
legalább 30 %-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy 

b) szakorvos által kiállított igazolás alapján pszichiátriai beteg, szenvedély 
beteg, vagy kényszergyógykezelés alatt áll, vagy 

c) veszélyeztetett terhes és ezt a szakorvos igazolja vagy 
d) az előző munkaközvetítés során a foglalkoztatás-egészségügyi 

alkalmassági vizsgálat eredményeként alkalmatlannak minősült és az 
orvosi véleményen  nincs felülvizsgálati határidő  megjelölve 

rendszeres szociális segélyre jogosult. 
 
(6) Az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az Szt. 37. § (1) bekezdés b)-
c) pontja, valamint e rendelet 9. § (5) bekezdése alapján rendszeres szociális 
segélyre jogosult, a segély folyósításának feltételeként köteles együttműködni a 
Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ Családsegítő- és Gyermekjóléti 
Szolgálatával (a továbbiakban: Családsegítő Szolgálat). 
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(7) A (6) bekezdésben meghatározott személy köteles a Családsegítő 
Szolgálatnál: 

a) az aktív korúak ellátásának megállapításáról szóló határozat jogerőre 
emelkedését követő 15 napon belül felkeresni és ott nyilvántartásba 
vetetni magát, 

b) részt venni az egyéni élethelyzethez igazodó, beilleszkedést elősegítő 
program kidolgozásában, 

c) írásban megállapodást kötni a beilleszkedést segítő program 
megvalósítására, a nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül, 

d) teljesíteni a megállapodásban vállaltakat, 
e) köteles közreműködni legalább háromhavonta történő személyes 

találkozás létrejöttében. 
 
(8) A Családsegítő Szolgálat feladatai az együttműködés keretében: 

a) figyelemmel kíséri a rendszeres szociális segélyre vonatkozó 
határozatban megállapított határidő betartását és annak megszegése 
esetén megvizsgálja a mulasztás okát, 

b) a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt a jogerős határozat 
alapján – a megjelenéskor – nyilvántartásba veszi, 

c) tájékoztatja a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt a 
beilleszkedést segítő program elkészítésének menetéről a programok 
típusairól, az együttműködés eljárási szabályairól, 

d) a nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül a rendszeres szociális 
segélyre jogosult személy bevonásával kidolgozza az egyéni 
élethelyzethez igazodó beilleszkedést segítő programot, és arról a 
segélyben részesülő személlyel írásban megállapodást köt. 

e) folyamatosan kapcsolatot tart a rendszeres szociális segélyre jogosult 
személlyel és legalább 3 havonta személyes találkozás útján figyelemmel 
kíséri a beilleszkedést segítő programban foglaltak betartását, 

f)  legalább évente írásos értékelést készít a beilleszkedést segítő program 
végrehajtásáról és amennyiben szükséges a segélyre jogosult személy 
bevonásával módosítja a programot. 

 
(9) A beilleszkedést segítő programok típusai az együttműködő személy szociális 
helyzetéhez és mentális állapotához igazodva a következők: 

a) álláspontfelmérő és álláskeresési tréningek, 
b) szociális életvezetési tanácsadás, 
c) mentálhigiénés tanácsadás, 
d) pályaválasztási és pályakorrekciós tanácsadás, 
e) munkavállalási tanácsadás, tréning, 
f) a nem foglalkoztatott személy saját erőforrásainak feltárására irányuló 
egyéni  
   esetvezetés, 
g) más ellátási formákhoz való hozzájutás elősegítése. 

 
(10) A rendszeres szociális segélyben részesülő egészségkárosodottnak nem 
minősülő személy együttműködési kötelezettségét megszegi, ha a 9. § (7) 
bekezdésében foglaltak bármelyikét nem teljesíti. 
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(11) Az együttműködési kötelezettség megszegése esetén a Családsegítő 
Szolgálat munkatársa: 
 

a) 5 napon belül írásban, vagy személyesen megkeresi az együttműködésre 
köteles személyt, aki az együttműködési kötelezettség megszegésének 
okát megkeresést követő 8 napon belül igazolhatja, 

b) vizsgálja a mulasztás okát és amennyiben az együttműködésre köteles 
személy: 
ba) önhibáján kívül nem tett eleget kötelezettségének megkezdi, illetve 

folytatja az együttműködést, 
bb) önhibájából nem tett eleget kötelezettségének soron kívül értesíti a 

közös önkormányzati hivatal jegyzőjét az együttműködés létrejöttének 
elmaradásáról, illetve megszegéséről. 

 
(12) Az a segélyezett, aki a segély folyósításának időtartama alatt együttműködési 
kötelezettségét neki felróható módon 2 éven belül ismételten megszegi, az 
ellátásra való jogosultságát – az Szt. 37/B § (2) bekezdése alapján – meg kell 
szüntetni. 
 
(13) A (11) bekezdésben említett megszegés tényét a Családsegítő Szolgálat 
soron kívül közli a közös önkormányzati hivatal jegyzőjével.” 
 

3.§ 

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
15/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete 11.§ (1) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

„11.§ (1) A polgármester átruházott hatáskörben önkormányzati segélyben 
részesítheti az arra rászorulót az Sztv. 45.§ (1) és (4)-(5) bekezdése szerint.” 

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
15/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete 11.§ (5) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

„11.§ (5) Önkormányzati segély elbírálásánál az alábbi egy főre eső jövedelmi 
értékhatárokat kell figyelembe venni: 

 egyedülálló esetén a nyugdíjminimum 200 %-át, 

 gyermekét egyedül nevelő, valamint 3 és többgyermekes család esetén a 
nyugdíjminimum 200 %-át, 

 minden más esetben a nyugdíjminimum 150 %-át.” 

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
15/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete 11.§-a a következő (8) bekezdéssel 
egészül ki: 
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„11.§ (8) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként 
megállapított önkormányzati segély összege nem lehet kevesebb a helyben 
szokásos legolcsóbb temetés költségének 10%-ánál. 2014. évben a helyben 
szokásos legolcsóbb temetés 150.000,-Ft.” 

 
4.§ 

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
15/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete 12.§ (1) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

„12.§ (1) A hozzájárulásra jogosult az Szt. 26.§-ban megállapított önkormányzati 
jogkörben az, aki a hernádnémeti lakóhellyel rendelkezett elhalt eltemettetéséről 
gondoskodott és állandó lakóhelye Hernádnémeti községben van.” 

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
15/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete 12.§ a következő (7) bekezdéssel 
egészül ki: 

„12.§ (7) A hozzájárulást az önkormányzat képviselő-testülete a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26.§-a alapján 
biztosítja.” 

5.§ 

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
15/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete 15.§ (1) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

„15.§ (1) Természetbeni szociális ellátásként nyújtható: 
a) a lakásfenntartási támogatás 
b) intézményi étkezési térítési díj támogatás 
c) önkormányzati segély” 

6.§ 

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését 
követő napon hatályát veszíti. 

 

            dr. Orosz Zsolt sk.                          dr. Szabó Zoltán sk. 
               polgármester       jegyző 
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3. napirendi pont: A közterületekről szóló önkormányzati rendelet 

megalkotása (Írásos anyag a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi.) 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester felkéri jegyző urat, tájékoztassa a képviselő-
testületet a rendelet megalkotásával kapcsolatos tudnivalókról. 
 
Dr. Szabó Zoltán jegyző elmondja, tavaly szeptemberben foglalkozott a 

képviselő-testület a Hernádnémetiben nem jellemző filmforgatási célú közterület 
használattal. A Kormányhivatal áttekintette a rendeletet, és jelezték, hogy ki kell 
egészíteni. Egységes szerkezetben elkészült az új rendelet tervezet. 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra 
teszi fel a közterületekről szóló rendelet tervezet elfogadását. 
 
A képviselő-testület 5 jelen lévő képviselője közül 5 képviselő részt vett a 
szavazásban, amelynek eredményeként 5 Igen szavazattal az alábbi rendeletet 
megalkotta. 
 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testületének 
9/2014.(IV. 30.) önkormányzati rendelete 

a közterületek használatáról 
 
 

Hernádnémeti Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. 
cikk (2) bekezdésében és a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a mozgóképről szóló 2004. évi II. 
törvény 34. § (5) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 

 
Rendelet hatálya 

 
1.§ 

 
(1) Jelen rendelet hatálya Hernádnémeti települési Önkormányzat  

 
a) közigazgatási belterületén lévő, állami és önkormányzati tulajdonban álló 

közterületekre, valamint az azokon elhelyezkedő létesítményekre, 
b) a közterületeket igénybevevő természetes és jogi személyekre, illetőleg 

jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, illetve 
c) közigazgatási területén lakó ingatlan-tulajdonosokra terjed ki. 

 
 

Közterület használati engedély 
 

2.§ 
 

(1) Közterületet, vagy annak egy részét másokat kizáró jelleggel csak közterület 
használati engedély alapján lehet birtokban tartani. 
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(2) Közterület használati engedély bármely célra adható, amelyet jogszabály nem 
tilt és 

 

a) nem zárja ki a földrészlet más személy részére történő átengedésének 
bármikori lehetőségét, 

b) nem jelent veszélyt a közterületet egyébként igénybe vevők számára. 
 

(3)  Közterület használati engedély kizárólag határozott időre adható.  
 

(4) A közterület használati engedély működési engedélyhez kötött tevékenység 
gyakorlása céljára csak érvényes működési engedéllyel rendelkező személy 
részére adható ki. 

 

(5) Közterület használati engedély kiadása feltételekhez köthető. El kell utasítani 
a közterület használati engedély iránti kérelmet, amennyiben a közterületen 
végzendő tevékenység veszélyezteti a közbiztonságot, a közegészségügyet, 
vagy közerkölcsbe ütközik. 

 
Engedély iránti kérelem 

 
3.§ 

 
(1) A közterület használati engedély iránti kérelem elbírálása a polgármester 

hatáskörébe tartozik. 

 

(2) A közterület használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni 
kívánja. 

 

(3) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell: 
a) az engedélyt kérő nevét és lakcímét, 
b) az igénybe venni kívánt közterület megnevezését, jellegét, 
c) a közterület-használat célját, a közterületen végezni kívánt tevékenység 
leírását, 
d) a közterületből elfoglalni kívánt terület nagyságát, elhelyezkedését az 
adott közterületi ingatlan határain belül, 
e) az igénybevétel várható időtartamát, 
f) A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására vonatkozó 
jogosultság igazolására szolgáló okirat megnevezését, számát, 
g) a közterületen végezni kívánt tevékenységhez kapcsolódóan keletkező 
hulladék elszállítására vonatkozó nyilatkozatot. 
 

(4) A kérelem benyújtásakor be kell mutatni – a közterület felhasználási módjától 
függően - a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására szolgáló 
okiratot (vállalkozói igazolvány, működési engedély, alapító okirat, stb.). 

 
(5) A kérelem benyújtásával egyidejűleg a kérelmezőnek nyilatkoznia kell a 

tevékenység végzéséhez kapcsolódóan keletkezett hulladék elszállításának 
módjáról. 
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Filmforgatási célú közterület használati szabályok 
 

4.§ 

 
(1) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) szerinti 

filmalkotás forgatása céljából történő közterület-használat (a továbbiakban: 
filmforgatás célú közterület-használat) vonatkozásában a rendelet szabályait 
az e szakaszban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 

 
(2) A filmforgatás célú közterület-használattal összefüggő, Mktv-ben 

meghatározott képviselő-testületi hatásköröket a polgármester gyakorolja. 
 

(3) A filmforgatási célú közterület-használati díj megfizetése alól mentesség nem 
adható.  

 
(4) Kedvezmény kizárólag közérdekű célokat szolgáló filmalkotások forgatása 

esetén adható, 50 % mértékben. Közérdekű célokat szolgálnak különösen az 
oktatási, a tudományos és az ismeretterjesztő témájú filmalkotások. 

 
(5) A filmforgatás célú közterület-használat nem haladhatja meg az egy hét 

időtartamot. 
 
(6) Vasárnap és ünnepnapokon filmforgatás célú közterület-használat nem 

engedélyezhető. A közterület-használat naponta 7 és 21 óra közötti 
időtartamra vonatkozhat 

 
(7) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a 

rendkívüli természeti események esetén a közterület-használati engedélyt 
olyan időtartamban kell meghosszabbítani és a közterület-használatot 
engedélyezni, ameddig a filmforgatás akadályozott volt.  
 

(8) A közterület-használatot a (7) bekezdés szerinti esemény esetén az akadály 
elhárulása után azonnal, természeti esemény esetén az esetleges 
kárelhárítást és helyreállítást követően újra biztosítani kell. 

 
(9) A polgármesteri hivatal előtti közterületen a közterület-használat együttesen 

(forgatási helyszín, technikai kiszolgálás, stáb-parkolás) nem haladhatja meg 
a 150 m2 területet. 
 

(10) Kizárólag stáb-parkolás vagy technikai kiszolgálás céljából történő közterület 
használathoz is az e rendelet szerinti közterület-használati hozzájárulás 
szükséges. 

 
(11) A filmforgatás során a szomszédos lakó ingatlanok gyalogos vagy 

gépkocsival történő megközelítését a közterület-használó köteles 
folyamatosan biztosítani. E kötelezettséget nem tartalmazó hatósági 
szerződés nem hagyható jóvá. 
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(12) Ha az Mktv. szerinti hatósági szerződés megküldésének időpontjában a 
közterületre vonatkozóan érvényes közterület-használati szerződés van, a 
közterület-használat jóváhagyását meg kell tagadni.” 

 
 

Közterület használati díj 
 

5.§ 
 

(1) A közterület használati díj nagyságát a kizárólagosan használt közterület 
kiterjedésének és az igénybevétel időtartamának együttes figyelembe 
vételével kell megállapítani. 

 

(2) A közterület használati díj szempontjából: 
 

a) A terület "nagysága" a közterületen elhelyezésre kerülő dolognak a 
közterületre eső vízszintes vetülete, amit m2-ben kell meghatározni. 

b) A "tartam" a kizárólagos használatra jogosító kezdő és befejező nap 
közötti időköz, beleértve a kezdő és befejező napot is. 

 
(3) A közterület használati díj számításánál a megkezdett m2 és naptári nap teljes 

m2-nek  illetve naptári napnak számít. 
 

(4) A közterület használati díjat az engedély kiadásával egyidejűleg kell 
megállapítani. 

 
(5) A díj nem-, vagy késedelmes megfizetése esetén az engedély azonnali 

hatállyal visszavonható.  
 

(6) A közterület használat után az alábbi díjat kell megállapítani: 
 

1) építőanyag tárolása (első 14 nap ingyenes, de bejelentés köteles) ezt 
követően               50 Ft/m2/nap 

2) nyíltárusítási hely igénybevétele              250 Ft/m2/nap 
3) „mozgó-bolt, mozgó-árusítás” esetén                                  5.000 Ft/nap 

 
  4) A lakosság ellátását biztosító szolgáltatás nyújtásával, illetőleg az 

Önkormányzat, vagy intézményei által szervezett esemény 
megvalósításával összefüggő közterület-használat térítésmentes. 

 
5) filmforgatási célú igénybevétel 

 a) forgatási helyszín:      100 Ft/m2/nap 
 b) technikai kiszolgálás:                                             térítésmentes

 c) stáb parkolás:       térítésmentes 
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Eljárási rendelkezések 
 

6.§ 
 
(1) A közterület használati engedély kiadása iránti kérelmet a Hernádnémeti 

Közös Önkormányzati Hivatalhoz kell benyújtani az 1. melléklet szerinti 
formanyomtatványon. 

 
(2) A kérelmet a polgármester alakszerű határozattal bírálja el, mely ellen 

jogorvoslatnak van helye. 
 

(3) A közterület használati engedély közérdekű adatnak minősül, melyről a 
lakosságot a helyben szokásos módon, a Közös Önkormányzati Hivatal 
hirdetőtábláján történő kifüggesztés útján tájékoztatni kell.  

 

(4) Jelen rendelet alapján fennálló kötelezettségek teljesítését, előírások 
betartását a Közös Önkormányzati Hivatal ellenőrzi. 

 
(5) A nem szabályozott kérdésekben a Ket. szabályai az irányadók. 
 
 

Vegyes rendelkezések 
 

7.§. 
 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti a Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testületének 
19/2011. (X. 28.) önkormányzati rendelete. 
 

 
 
dr. Orosz Zsolt sk.      dr. Szabó Zoltán. sk. 
  polgármester       jegyző 
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1. melléklet 
 
K É R E L E M 

 
a közterületekről szóló 9/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelet alapján, közterület 
használatának engedélyezésére 

1. Kérelmező neve, lakcíme: 

…………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………… 

2. Az igénybe venni kívánt közterület megnevezése: 

………………………………..………………………………………………………

…………………………….… 

3. A közterület jellege: 

………………………………………………………..………… 

4. A közterület-használat célja, a közterületen végezni kívánt tevékenység 

leírása: 

…………………………………………..……………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

5. A közterületből elfoglalni kívánt terület nagysága, pontos 

elhelyezkedése:………………………………………………….:………………

………….…………………………………………………………………………… 

6. Igénybevétel várható időtartama: 

……………………........................................... 

7. Egyéb 

megjegyzés:………………………………………………………………… 

8. A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására vonatkozó 

jogosultság igazolására szolgáló okirat megnevezése, száma: 

……………………………………………………………………………………… 

(Melyet másolatban a kérelemhez csatolni kell.) 

9. Nyilatkozat a tevékenység végzéséhez kapcsolódóan keletkezett hulladék 

elszállításáról: 

………………………………………………………………………… 

Hernádnémeti, 20……… év ………………. hó ………… nap 
  
 

                                                                            
           kérelmező aláírása 
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4. napirendi pont: Beszámoló az adóztatás 2013. évi helyzetéről (Írásos anyag 

a jegyzőkönyv 4. mellékletét képezi.) 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, elkészült a 2013. évi adóztatás 
helyzetéről szóló kimutatás, amelyet a képviselők is megkaptak.  
 
Répási János képviselő kérdezi, ennyire javult az adófizetési morál vagy 

felszólítások kiküldésére került sor, hogy a korábbiakhoz képest többen befizették 
a helyi iparűzési adót? 
 
Dr. Szabó Zoltán jegyző válaszában elmondja, folyamatos javulás figyelhető meg 

a lakosság és a vállalkozók adózáshoz való viszonyában, ami elsősorban a 
megfelelő eszközök alkalmazásának köszönhető. 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra 

teszi fel az adóztatás 2013. évi helyzetéről szóló beszámoló 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 
24/2014. (IV. 29.) KT HATÁROZATA 

Az adóztatás 2013. évi helyzetéről szóló beszámoló elfogadása 
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 
adóztatás 2013. évi helyzetéről szóló beszámolót az írásbeli előterjesztéssel 
egyezően elfogadja. 
 
Felelős:  Polgármester 
Határidő:  Azonnali 
 
5. napirendi pont: Egyéb indítványok, javaslatok  

 
5.1. Hernádnémeti-Újcsanálos Intézményfenntartó Társulás 2013. évi 

pénzügyi beszámolója (Írásos anyag a jegyzőkönyv 5. mellékletét 
képezi.) 

 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, a törvény szerint a Társulás pénzügyi 

beszámolóját Újcsanálos és Hernádnémeti Önkormányzat képviselő-testületének 
tudomásul kell vennie. Megállapítható, hogy évek óta jól működik a Társulás a két 
település részéről, ahogy az írásbeli előterjesztésben is szerepel. 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra 
teszi fel a Hernádnémeti-Újcsanálos Intézményfenntartó Társulás 2013. évi 
pénzügyi beszámolóját. 
 
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 
25/2014. (IV. 29.) KT HATÁROZATA 

Hernádnémeti-Újcsanálos Intézményfenntartó Társulás 2013. évi pénzügyi 
beszámolójának tudomásul vétele 
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
Hernádnémeti-Újcsanálos Intézményfenntartó Társulás a Társulási Tanács 
6/2014. (IV.28.) határozatával elfogadott 2013. évi pénzügyi beszámolóját 
jóváhagyólag tudomásul veszi. 
 
Felelős:  Polgármester 
Határidő:  Azonnali 
 
 

5.2. Vagyonkezelési szerződés (Írásos anyag a jegyzőkönyv 6. mellékletét 
képezi.) 

 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, 40 településsel együtt létrejött a 

konzorcium, megvalósult a Hejőpapi hulladéklerakó. Korábban bérleti szerződés 
volt a közszolgáltató céggel, most Miskolc város, mint gesztor önkormányzat 
javasolja, hogy vagyonkezelési szerződéssé alakítsa át a konzorcium a bérleti 
szerződést.  
 
Dr. Szabó Zoltán jegyző összefoglalva elmondja, vagyonkezelési jogviszony 

esetén a közös tulajdonú gazdasági társaság a saját költségén köteles elvégezni 
valamennyi karbantartási, javítási és fejlesztési feladatot, míg bérleti jogviszony 
esetén a felújítási beavatkozások körében elvégzett munkálatok indokolt költségeit 
az érintett önkormányzatoknak meg kell téríteniük a szolgáltatónak. A fejlesztésről 
pedig ugyancsak az érintett önkormányzatoknak kell gondoskodniuk. Mindez 
számtalan felesleges adminisztrációs, pénzügyi és elszámolási többletterhet ró az 
érintett önkormányzatokra. 
Vagyonkezelési jogviszony esetén tehát egyszerűbben, áttekinthetőbben, 
olcsóbban és hatékonyabban lehet biztosítani a felújítási beavatkozások, valamint 
a fejlesztési feladatok megfelelő elvégzését. Így egyben a felelősség kérdése is 
minden esetben egyértelmű lehet. 
Mindez pedig jobban biztosíthatja az érintett önkormányzatok tartós és zavartalan 
együttműködésének folyamatos fenntartását. 
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy a MiReHuKöz Nonprofit Kft. fizeti a 
javításokat ezután? A kukás autókra vonatkozik? 
 
Dr. Szabó Zoltán jegyző válaszában elmondja, hogy ez a Hejőpapi hulladéklerakó 

blokkjára vonatkozik, ami Uniós pályázatból valósult meg. A hulladéklerakó helyen 
található eszközökre vonatkozik. 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, kötelező feladata az önkormányzatnak a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás, a terheket az önkormányzatnak is vállalni 
kell. 
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Lipták Zoltán képviselő hozzáteszi, ahogy polgármester úr is elmondta, kötelező 

feladat ellátási kötelezettsége az önkormányzatnak ez a közszolgáltatás, 
biztosítani kell a lakosság számára. Most kedvezőbb lehetőség adódik ezzel a 
javaslattal. 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, 2013. 12. 31-ig profit érdekeltségű cég 
látta el a közszolgáltatást a községben, majd év elejétől nonprofit cég, a 
MiReHuKöz Nonprofit Kft. látja el a feladatot. Jövő év január 1-től a házhoz menő 
szelektív hulladékgyűjtést kezdeményezték, reméli, csökkentés tapasztalható a 
szolgáltatás díjában. Ez érdekeltté teheti a lakosságot. 
 
Lipták Zoltán képviselő kérdezi, kinek a tulajdona a szeméttároló edényzet? 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, tárgyalás folyik ezzel 
kapcsolatban. Az előző szolgáltatótól kapta az önkormányzat. Ha kell fizetni érte, 
nem nagy összeget kérhetnek, mert nem újak a kukák. Elmondja továbbá, hogy az 
éven egy számlát az AVE Kft-nek is fizetni kellett, mert egyszer ürítettek az éven. 
Az új szolgáltatótól is megérkezett a számla. 
 
Karajz Ottó György képviselő elmondja, a számlán szerepelt, hogy meg lehet 
vásárolni az edényzetet. Megérdeklődte, hogy 12.000.-Ft az új edény ára, de 
5.000.-6.000,- Ft-ban határoznák meg az árát, vagy 100-200,-Ft –ért lehet bérelni 
havonta. Ha visszaadják a kukát az AVE Kft-nek, a régi fémkukát is kiüríti a 
MiReHuKöZ Kft., erről is tájékoztatták. 
 
Nagy László képviselő elmondja, túlzásnak tartja az említett összeget, minimális 
árat lehet fizetni érte, mert amortizáció következtében csökkent az értéke az 
edényzetnek. Úgy látja a jegyző úr által elmondottak alapján, hogy az 
önkormányzat és a lakosok előnyére válik hosszú távon a vagyonkezelési 
szerződés megkötése. 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, az AVE Kft. javaslatát kérte a mai ülésre, 
de nem érkezett meg. A bérleti szerződést nem tartja előnyösnek, végleges 
megoldást szeretne. 
 
Lipták Zoltán képviselő elmondja, 11 éve használja a lakosság a kukákat. Az 
előző szolgáltató esetében sem kellett kifizetni az edényzet teljes árát, 
kedvezményes áron szerződést kötöttek a lakossággal. 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, beszélt a MiReHuKöz Nonprofit Kft-vel, 
bérleti díjat nem kell fizetni. Tájékoztatni fog mindenkit a fejleményekről. 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra 

teszi fel a vagyonkezelési szerződés megkötésének és a közszolgáltatási 
szerződés 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 
26/2014. (IV.29.) KT HATÁROZATA 
Vagyonkezelési szerződés megkötése és közszolgáltatási szerződés 
módosítása a Miskolc Térségi Konzorcium képviseletében eljáró Miskolc 
Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Gesztor Önkormányzat, valamint a 
MiReHuKöz Nonprofit Kft., mint közszolgáltató között 
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen határozat 1. melléklete 
szerinti tartalommal jóváhagyja Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a 
MiReHuKöz Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Vagyonkezelő közötti Vagyonkezelési 
szerződés megkötését és a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
szerződés módosítását.  
 
A Képviselő-testület megállapítja, hogy a szerződés érvényes létrejöttéhez a két 
fél által történő aláíráson túl az alábbi feltételek teljesülése szükséges: 

-    Miskolc Térségi Konzorcium összes Tagönkormányzata képviselő  
     testületének jóváhagyása, 
- NKEK Nonprofit Kft. jóváhagyása, 
- Miskolc Térségi Konzorcium Konzorciumi Tanácsának jóváhagyása, 
- MiReHuKöz Nonprofit Kft. Taggyűlésének jóváhagyása, 
- Közjegyző által készített okiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett 

magánokiratba történő foglalás. 
-  

A Képviselő-testület felhatalmazza Hernádnémeti Önkormányzat Polgármesterét, 
hogy a Konzorciumi Tanács ülésén és a MiReHuKöz Nonprofit Kft. taggyűlésén a 
vagyonkezelési szerződés létrejöttét és a Közszolgáltatási szerződés módosítását 
támogató szavazatát leadja. 
Felelős:    Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Polgármester 
Közreműködik:   MiReHuKöz Nonprofit Kft. 
Határidő:    2014. 04. 30. 
 
 

5.3. Gyermekorvosi körzet 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatásként elmondja, 2014. május 1-től Dr. 

Naár Éva házi gyermekorvos kezdi a helyettesítést a hernádnémeti gyermekorvosi 
körzetben, majd Dr. Sárai Katalin a megbeszéltek szerint. Biztosított az ellátás. 
Rendelési idő: hétfő, szerda, péntek 12:00-14:00 óráig, kedd 8:00-9:00 óráig, 
csütörtök 9:00-10:00 óráig.  
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, határozott vagy határozatlan időre szól a 

megállapodás a doktornőkkel? 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, határozatlan időre kötötték a megbízási 
szerződést a helyettesítő doktornőkkel 7 napos felmondási idővel. Meghirdette a 
praxist, több fórumon megjelentette, személyes megkereséseket is tett. A lényeg, 
hogy a helyettesítéssel biztosított az ellátás a községben.  
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5.4. Civil szervezetek támogatása 

 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, a civil szerveztek támogatására alkotott a 
képviselő-testület rendeletet, mely szerint bejegyzett szerveztek támogathatóak. A 
Naplemente Népdalkör nem támogatható a rendelet szerint, mert nem bejegyzett 
szervezet. Be kell jegyeztetni, hogy támogatást kapjon. Fognak kapni más 
formában támogatást az éven, kigazdálkodja ezt az önkormányzat részükre. 
Minden más feltételnek megfelel a Népdalkör. Két másik szervezet is beadta 
támogatási kérelmét, a Hernádnémeti Sportegyesület és a Hernádnémeti Polgárőr 
Egyesület. A rendeletnek megfelelnek, bejegyzett szervezetek, a rendeletben 
meghatározott dokumentumokat csatolták kérelmükhöz, támogatható mindkét 
egyesület. Javasolja, hogy a Hernádnémeti Sportegyesületet a tavalyihoz 
hasonlóan 800.000,-Ft-tal támogassa a testület, a Hernádnémeti Polgárőr 
Egyesületet pedig 80.000,-Ft-tal. 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra 

teszi fel a Hernádnémeti Sportegyesület 800.000,- Ft-tal történő támogatásának 
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 
27/2014. (IV. 29.) KT HATÁROZATA 
A Hernádnémeti Sportegyesület támogatásáról 
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
Hernádnémeti Sportegyesület támogatási kérelmét elfogadja és 2014. évre 
800.000,-Ft összegű támogatásban részesíti. 
Az önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a támogatási 
kérelemben foglaltak szerint a támogatási szerződés megkötésére. 
 
Felelős:  Polgármester 
Határidő:  Azonnali 
 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra 

teszi fel a Hernádnémeti Polgárőr Egyesület 80.000,- Ft-tal történő támogatásának 
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 
28/2014. (IV. 29.) KT HATÁROZATA 
A Hernádnémeti Polgárőr Egyesület támogatásáról 
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Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
Hernádnémeti Polgárőr Egyesület támogatási kérelmét elfogadja és 2014. évre 
80.000,-Ft összegű támogatásban részesíti. 
Az önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a támogatási 
kérelemben foglaltak szerint a támogatási szerződés megkötésére. 
 
Felelős:  Polgármester 
Határidő:  Azonnali 
 
 
Karajz Ottó György képviselő javasolja, hogy a Népdalkör támogatását biztosítsa 

a képviselő-testület. Szeretné, hogy ezt a javaslatát szavazásra tegye fel 
polgármester úr. 
 
Nagy László képviselő hozzáteszi, polgármester úr a Népdalkör vezetőjét 

tájékoztassa, hogy az éven legyen bejegyezve a Népdalkör. 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra 
teszi fel a Naplemente Népdalkör támogatás biztosításának 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 
29/2014. (IV. 29.) KT HATÁROZATA 
A Naplemente Népdalkör támogatásáról 
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
Naplemente Népdalkör támogatását saját költségvetése keretein belül a 
közművelődési tevékenység költségvetési soron biztosítja. 
 
Felelős:  Polgármester 
Határidő:  Azonnali 
 
 
Lipták Zoltán képviselő megdicséri a Hernádnémeti Polgárőr Egyesületet, 

észreveszik a lakosok a működésüket. Jó munkát kíván nekik! A Népdalkörnek tett 
ígéretét teljesíteni fogja. 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester hozzáteszi, a minőségre törekvés a fontos a 

Polgárőrségnél. Nem szükséges nagy létszám, hanem a munka, a szolgálat 
minősége számít. 
 
 

5.5. Lomtalanítás, elektronikai hulladékgyűjtés 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatásban elmondja, a közszolgáltató közölte 
a lomtalanítás időpontját, amely 2014. június 12. napja. Elektronikai 
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hulladékgyűjtésre is lehetőség lesz a tavalyi cég szervezésében, 2014. május 9.-
én a volt TSz udvaron, ingyenesen. 
 
 

5.6. 2012. évi majális 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, az Artisjus kéri a 2012. évi majális 

részletes műsorát. Nem tudja elérni a Kulturális Bizottság elnökét, kéri a 
segítséget, hogy eleget tudjanak tenni a kérésnek. 
 
 

5.7. Tájékoztatások 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy 
megérkezett a hivatalos értesítés az iskola KEOP-os pályázatáról, amely sikeres 
lett, a fenntartó Tiszáninneni Református Egyházkerület 140 millió Ft-ot nyert. A 
pályázat tartalma: fűtésrendszer korszerűsítése csőhálózattal, fűtőtestekkel, új 
kondenzációs kazánok beépítése, az aulában padlófűtés, főépület még nem 
hőszigetelt nyílászáróinak kicserélése, tornaterem kopolitüvegének cseréje 
hőszigetelt nyílászárókra, a homlokzat és a mennyezet szigetelése valósul meg, 
napelemek telepítése, amely körülbelül 40%-os villamos energia megtakarítást 
eredményez.  
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy nyáron történik a felújítás? 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, jövő hónapban elkezdődnek 
a munkálatok, hogy a következő tanévkezdésre elkészüljön minden. 
 
Nagy László képviselő kérdezi, hogy a Bursa Hungarica támogatást elutalta az 

önkormányzat a jogosultaknak?  
 
dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatja, elutalták a támogatottak részére.  
 
Répási János képviselő elmondja, ő már beszélt a Népdalkör vezetőjével, hogy 
jegyeztessék be szervezetüket, segítenek nekik. A Polgárőrség nemrég alakult, jól 
működik, vannak már felszereléseik. Egy havi bruttó tiszteletdíját felajánlja 
részükre.  
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, írásban is tegye meg képviselő úr, ami 

alapján átutalják részükre az összeget. A napokban tolvajokat fogtak el a 
polgárőrök, eredményesen végzik a szolgálatot. 
 
Lipták Zoltán képviselő elmondja, a temető és a sportpálya elkerítéshez 1,5 millió 

Ft támogatást megszavazott a testület a Sportegyesület részére.  
 
Nagy László képviselő helyesbíti, a teljes pályázathoz szükséges önerőt jelenti az 
összeg. 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, szépen haladnak a munkával, az egész 

terület körbekerítése megtörtént, labdafogó háló, fedett játékos kijáró is készül. 
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Nagy László képviselő elmondja, az önkormányzat és a Római Katolikus Egyház 
közös kerítés szakaszára a Hernádnémeti Római Katolikus Egyháztanács 
700.000,- Ft-ot adott ajándékozás címén. 
 

5.8. Árverési hirdetmények 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, három árverési hirdetmény érkezett. Az 
első hirdetmény a Hernádnémeti, Petőfi S. u. 58. sz. alatti ingatlan tekintetében az 
ismert feltételek szerint a képviselő-testületnek előárverezési joga van.  
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra 
teszi fel, hogy a Hernádnémeti, Petőfi S. u. 58. sz. alatti ingatlan tekintetében a 
képviselő-testület ne éljen előárverezési jogával.  
 
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 
30/2014. (IV.29.) KT HATÁROZATA 

Előárverezési jog gyakorlásáról 
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
Hernádnémeti, Petőfi S. u. 58. sz. ingatlan tekintetében nem él előárverezési 
jogával. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: Azonnali 

 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel, hogy a Hernádnémeti, Zrínyi 
M. u. 6/b. sz. alatti ingatlan tekintetében a képviselő-testület ne éljen előárverezési 
jogával.  
 
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 
31/2014. (IV.29.) KT HATÁROZATA 

Előárverezési jog gyakorlásáról 
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
Hernádnémeti, Zrínyi M. u. 6/b. sz. ingatlan tekintetében nem él előárverezési 
jogával. 
 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: Azonnali 
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dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel, hogy a Hernádnémeti, 

Munkácsy M. u. 43. sz. alatti ingatlan tekintetében a képviselő-testület ne éljen 
előárverezési jogával.  
 
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 
32/2014. (IV.29.) KT HATÁROZATA 
Előárverezési jog gyakorlásáról 
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
Hernádnémeti, Munkácsy M. u. 43. sz. ingatlan tekintetében nem él előárverezési 
jogával. 
 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: Azonnali 

 
 
 
 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában megköszöni 

a részvételt és bezárja az ülést 17 óra 20 perckor. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
Dr. Orosz Zsolt        Dr. Szabó Zoltán 
  polgármester               jegyző 
 
 
 
 
 Nagy László              Répási János 
   hitelesítő                    hitelesítő 


