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

Száma: 1-1/2014.  
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 

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

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

Lipták Zoltán, Nagy László és Répási János önkormányzati 
képviselők 

 

Távollévő: Forgács István képviselő 
 

Meghívottként tanácskozási joggal jelen van: 
 
Boros Lajosné dr. jegyző 

 
 

Érdeklődő: 0 fő 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester tisztelettel köszönti a képviselő-testületi ülésen a 
képviselő-testület tagjait, jegyző asszonyt. Megállapítja, hogy a testület 
határozatképes, mert 6 fő képviselő jelen van. 
Az SZMSZ 16.§ (11) bekezdése szerint a jegyzőkönyv hitelesítői Karajz Ottó 
György és Lipták Zoltán képviselők. Az alábbiak szerint tesz javaslatot az ülés 
napirendjére:  
 
Javasolt napirend: 
 

1. Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Tiszáninneni Református 
Egyházkerület KEOP—2012-4.10.0/E pályázaton történő 
részvételéhez 
Előterjesztő: Polgármester 
 

2. I. számú háziorvosi körzet ellátásának újratárgyalása 
Előterjesztő: Polgármester 
 

 
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. 
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Elfogadott n a p i r e n d: 
 
1. Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Tiszáninneni Református 

Egyházkerület KEOP—2012-4.10.0/E pályázaton történő 
részvételéhez 
Előterjesztő: Polgármester 
 

2. I. számú háziorvosi körzet ellátásának újratárgyalása 
Előterjesztő: Polgármester 

 
 

 
Tárgyalt n a p i r e n d: 

 
1. Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Tiszáninneni Református 

Egyházkerület KEOP—2012-4.10.0/E pályázaton történő 
részvételéhez 
Előterjesztő: Polgármester 
 

2. I. számú háziorvosi körzet ellátásának újratárgyalása 
Előterjesztő: Polgármester 
 

3. Egyéb indítványok, javaslatok 
 

 
1. napirendi pont: Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Tiszáninneni 

Református Egyházkerület KEOP—2012-4.10.0/E pályázaton történő 
részvételéhez 

 
dr. Orosz Zsolt polgármester rátér az első napirendi pontra. Elmondja, hogy az 
egyházaknak lehetőségük van pályázni iskola felújításra. A református egyház 
pályázna az általános iskola felújítására, amelyhez az önkormányzat részéről nem 
kell önerőt fizetni. Azért kereste meg az egyház az önkormányzatot, mert mint 
tulajdonos, hozzájárulás szükséges az önkormányzat részéről, hogy a pályázatot 
be tudják nyújtani. Hozzájárul az önkormányzat, mint az épület tulajdonosa a 
KEOP-2012-4.10.0/E számú pályázati kiírás keretében történő pályázat 
benyújtásához, annak végrehajtásához és az öt éves fenntartásához. Az ingatlant  
a kötelező fenntartási időszakban a fejlesztés céljára a Tiszáninneni Református 
Egyház rendelkezésére bocsátja. Az egyház a fenntartója az iskolának, reméljük, 
sikerül a pályázaton nyerni. Régi a fűtési rendszer az iskolában, a kazánnal is 
probléma volt, a nyílászárók is nagyon régiek. Ha megvalósul a felújítás, nagyon 
örvendetes lenne. 
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy a fűtéskorszerűsítésről vagy a 
nyílászárók cseréjéről szól a pályázat? És milyen összegű a pályázat? 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, hogy komplex felújításról, 
korszerűsítésről szól a pályázat, még napelemeket is felszerelnének. Minimum 50 
millió forint, maximum 200 millió forintig adható be, ha jól tudja.  
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Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy az önkormányzat részéről elvi 
hozzájárulás szükséges? Nem kell önerőt fizetni? 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, ahogy előterjesztésében is 
mondta az elején, nem kell önerőt biztosítani az önkormányzatnak a pályázathoz. 
Hozzájárulás szükséges az önkormányzat részéről, mint tulajdonos, hogy pályázni 
tudjon az egyház. Az általános iskola épületének tulajdonosa az önkormányzat. 
Előnye származik a községnek az általános iskola korszerűsítéséből.  
 
Lipták Zoltán képviselő elmondja, hogy most lehetőség van energetikai 
korszerűsítésre, kívánja, hogy sikerüljön. Elmondja, hogy az úszásoktatás indul 
majd az iskolában. Kérdése, lehetőség van-e az uszodát is felújítani a pályázat 
keretében? 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, valószínű nem fog beleférni az uszoda 
felújítása a pályázat keretén belül, de a tornateremé igen.  
 
Lipták Zoltán képviselő kéri, mivel az uszoda környezete meg fog újulni, figyeljük 
a pályázatokat az uszoda felújítására is. 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, figyeli a lehetőségeket, és kivitelezőket is 
megkeres. 
 
Nagy László képviselő elmondja, látta, hogy az ionágyú készen van, kérdése, 
hogy így fog maradni a környezete? Mert nem szép látványt nyújt. 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, a kivitelezés elhúzódott, ezért maradt így 
a terep. Az utca felől növényzet beültetésére sor fog kerülni, ami az ionágyú 
hatékonyságát nem fogja befolyásolni. 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra 
teszi fel az egyház pályázatához az önkormányzat részéről történő hozzájárulás 
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 
1/2014. (I. 10.) KT HATÁROZATA 
Tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a KEOP-2012-4.10.0/E számú pályázathoz 
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, a kizárólagos 
tulajdonában álló Hernádnémeti 991 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, 
természetben a Hernádnémeti, Petőfi Sándor utca 85. szám alatti iskola 
elhelyezésére szolgáló ingatlana vonatkozásában, mint az épület tulajdonosa 
hozzájárul, hogy a KEOP-2012-4.10.0/E számú pályázati kiírás keretében a 
Tiszáninneni Református Egyházkerület pályázatot nyújtson be, azt hajtsa végre 
és vállalja az intézmény öt éves fenntartását. Az önkormányzat képviselő-testülete 
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az ingatlant a kötelező fenntartási időszakban a fejlesztés céljára a Tiszáninnei 
Református Egyházkerület rendelkezésére bocsátja. 
Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza 
a polgármester a tulajdonosi hozzájárulási nyilatkozat kiadására. 
 
Felelős:  Polgármester 
Határidő:  Azonnali 
 
 
2. napirendi pont: I. számú háziorvosi körzet ellátásának újratárgyalása 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester bevezeti a napirendben szereplő témakört. 
Elmondja, hogy az I. számú háziorvosi körzet helyettesítéséről tavaly októberben 
döntött a testület. Most van egy újabb jelentkező, Dr. Rozgonyi Judit. Év végén 
megkereste őt a doktornő, akit érdekel az állás. Rendelkezik háziorvosi 
szakvizsgával, szakorvos. Alkalmas a körzet betöltésére.  
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, mit lehet tudni az októberben 
helyettesítésre megválasztott doktornőről? 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatja, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve nem adta meg az 
engedélyt doktornőnek. Javaslata, hogy a 133/2013. (X. 31.) képviselő-testületi 
határozatot vonja vissza a testület. Elhívja majd a következő testületi ülésre az új 
jelentkező doktornőt, hogy a testületnek is bemutatkozzon. Először helyettesíteni 
jönne tapasztalatszerzés céljából, hogy milyen a körzet, a község. Az egy éves 
praxisjog is le fog járni február közepén, azt követően lehet a praxis végleges 
betöltéséről dönteni. 
 
Nagy László képviselő kérdezi, hogy még nem vállalkozóként dolgozna az új 
doktornő a helyettesítés időtartamára? Ha véglegesen dönt, utána lesz vállalkozó? 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, igen. Helyettesítés után, ha 
úgy dönt a doktornő, hogy marad végleg a körzetben háziorvosként, vállalkozás 
formájában végezné munkáját. 
 
Répási János képviselő kérdezi, hogy most háziorvosként dolgozik valahol a 
doktornő? 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy Debrecenben dolgozik most 
doktornő, megválasztása után jönne a községbe dolgozni. Vőlegényével 
Gesztelyben vásároltak házat, ott fognak lakni. A dokumentumokat be kell neki is 
nyújtani a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 
Szakigazgatási Szervéhez.  
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy most végzett az egyetemen 
doktornő?  
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dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatja, hogy már szakorvos, a szakvizsgát 
megszerezte. Debrecenben január végéig dolgozik doktornő, rezidensként ott 
talált munkát. 
 
Lipták Zoltán képviselő elmondja, hogy a feltételek adottak a munkájához, a 
körzet ellátásához. Községünk közelében fog lakni doktornő, a szomszéd 
településen, ez előny. 
 
Karajz Ottó György képviselő javasolja, hogy hívja meg polgármester úr a 
következő testületi ülésre a doktornőt. Kérdése, hogy milyen hátránya származhat 
a képviselő testületre nézve, ha visszavonja a körzet helyettesítéséről szóló előző 
határozatát? 
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy a képviselő testület módosíthat 
döntésén. 
 
Nagy László képviselő elmondja, hogy nem volt jelen azon a testületi ülésen, 
amikor az előző doktornőt megválasztotta a testület az I. számú háziorvosi körzet 
helyettesítésére, most tartózkodni fog a szavazásnál. 
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy nincs hátrány, doktornő nem 
támadhatja meg a testület döntését? 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy helyettesíteni tudott volna az előző 
doktornő, dr. Jakobei Judit, erre adták volna ki neki az engedélyt.  
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra 
teszi fel a 133/2013. (X. 31.) képviselő testület határozat visszavonását. 
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő képviselője közül 6 képviselő részt vett a 
szavazásban, amelynek eredményeként 5 Igen szavazattal és 1 Tartózkodással a 
határozati javaslatot elfogadta. 
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület 
2/2014. (I. 10.) KT HATÁROZATA 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testületének 133/2013. (X. 31.) számú 
határozatának visszavonásáról 
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testületének 133/2013. (X.31.) számú 
határozatát, amelyben az I. számú háziorvosi körzet helyettesítésére dr. Jakobei 
Juditot megválasztotta, a mai nappal visszavonja. 
 
Felelős:  Polgármester 
Határidő:  Azonnali 
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3. napirendi pont: Egyéb indítványok, javaslatok 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a téli közmunkaprogramban 
közfoglalkoztatottak dolgoznak. Plébános úrral és nagytiszteletű asszonnyal 
megbeszélték, hogy a temetőn található ecetfákat, amiből sok található, kivágják a 
munkások, és hasznosítani tudja az önkormányzat aprítéknak a kazánba. A 
temetőn található hulladékot is összeszedik. 
 
Nagy László képviselő kérdezi, hogy teljesen kivágják a növényzetet a temetőn? 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, hogy nem mindent vágnak ki, 
a hótól és széltől védelem céljából hagynak meg növényeket, a madaraknak is kell 
búvóhely, nem irtják ki teljesen. Nem lehet végleges megoldást találni, mert újra 
kihajt az ecetfa. A református temető részen Tiszalúc felől kivágták sokan a 
sövényt, aminek tüskéi vannak, de ott hagyták a gallyakat, azt is eltakarítják a 
közfoglalkoztatottak. Aprítékolják majd.  
Elmondja, hogy gépek rendelkezésre állnak a munkálatokhoz, a traktor és 
pótkocsija, be tudják hozni a kivágott növényzetet. Most kapott támogatást az 
önkormányzat aprítékológépre, amit traktorra lehet felszerelni. Hóekét is szeretne 
venni az önkormányzat, de tájékoztatták, hogy most nem gyártanak. 
Szárzúzógépet fog még beszerezni az önkormányzat, hosszútávon. 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában megköszöni 
a részvételt és bezárja az ülést 8 óra 5 perckor. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
Dr. Orosz Zsolt        Boros Lajosné dr. 
  polgármester               jegyző 
 
 
 
 
 
Karajz Ottó György              Lipták Zoltán 
     hitelesítő                 hitelesítő 


