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

Száma: 1-12/2014.  
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült: Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. 
szeptember 11.-én 17.00 órától megtartott rendkívüli üléséről a 
Hernádnémeti, Kossuth L. u. 38. sz. alatti tárgyalótermében. 

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

Répási János önkormányzati képviselők 
 

Távollévő: Farkas Zoltán, Forgács István és Nagy László képviselők 
 

Meghívottként tanácskozási joggal jelen van: 
 
Dr. Szabó Zoltán jegyző 
Pappné Kiss Valéria gazdálkodási csoportvezető 

 
 

Érdeklődő: 0 fő 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester tisztelettel köszönti a rendkívüli képviselő-testületi 
ülésen a képviselő-testület tagjait, jegyző urat. Forgács István, Farkas Zoltán és 
Nagy László képviselők nincsenek jelen. 
Megállapítja, hogy a testület határozatképes. 
Az SZMSZ 16.§ (11) bekezdése szerint a jegyzőkönyv hitelesítői Répási János és 
Karajz Ottó György képviselők. Az alábbiak szerint tesz javaslatot az ülés 
napirendjére:  
 
Javasolt napirend: 
 

1. KEOP-2014-4.10.0/F kódszámú, „Önkormányzatok és intézményeik 
épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával 
kombinálva a konvergencia régiókban” elnevezésű pályázat 
közbeszerzésének elbírálása 
Előterjesztő: Polgármester 
 

2. Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásról 
Előterjesztő: Polgármester 

 
3. Gyermekorvosi körzet ellátása 

Előterjesztő: Polgármester 
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A képviselő-testület 4 jelen lévő képviselője közül 4 képviselő részt 
vett a szavazásban, amelynek eredményeként 4 Igen szavazattal a 
javasolt és a tárgyalandó napirendet alakszerű határozat hozatala 
nélkül elfogadta. 

 

Elfogadott n a p i r e n d: 
 

1. KEOP-2014-4.10.0/F kódszámú, „Önkormányzatok és intézményeik 
épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával 
kombinálva a konvergencia régiókban” elnevezésű pályázat 
közbeszerzésének elbírálása 
Előterjesztő: Polgármester 
 

2. Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásról 
Előterjesztő: Polgármester 

 
3. Gyermekorvosi körzet ellátása 

Előterjesztő: Polgármester 
 

 
Tárgyalt n a p i r e n d: 
 

1. KEOP-2014-4.10.0/F kódszámú, „Önkormányzatok és intézményeik 
épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával 
kombinálva a konvergencia régiókban” elnevezésű pályázat 
közbeszerzésének elbírálása 
Előterjesztő: Polgármester 
 

2. Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásról 
Előterjesztő: Polgármester 

 
3. Gyermekorvosi körzet ellátása 

Előterjesztő: Polgármester 
 

 
1. napirendi pont: KEOP-2014-4.10.0/F kódszámú, „Önkormányzatok és 

intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 
hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” elnevezésű pályázat 
közbeszerzésének elbírálása (Írásos anyag a jegyzőkönyv 1. mellékletét 
képezi.) 

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

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete KEOP-2014-
4.10.0/F „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló 
energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” című 
konstrukció keretében pályázat benyújtását határozta el.  
A pályázat keretében az Önkormányzat három épület energetikai korszerűsítését 
kívánja megvalósítani: Polgármesteri Hivatal, Hernádnémeti KMB Iroda, 
Hernádnémeti Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde. Közbeszerzési eljárás került 
lefolytatásra. Az előterjesztésben látható cégek adták be a pályázatot. A Bíráló 
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Bizottság döntése alapján a nyertes ajánlattevő a Jánosik és Társai Kft. A pályázat 
műszaki tartalma: nyílászárók cseréje, fűtéskorszerűsítés, szigetelés, napelemek 
telepítése. Javasolja, hogy az „Önkormányzati épületek komplex energetikai 
felújítása Hernádnémetiben” tárgyú a Kbt. 122/A. § szerinti közbeszerzési eljárás 
nyertes ajánlattevőjével a szerződés megkötésére kerüljön sor. 
 
Lipták Zoltán képviselő elmondja, a Jánosik és Társai Kft. a Kastély felújítását 

végezte, jó referenciával rendelkeznek. Tőkeerős cég, a legkedvezőbb ajánlatot 
ők adták. 
 
Karajz Ottó György képviselő kérdése jegyző úrhoz, részt vett a Közbeszerzési 

Bizottságban? Az ajánlati árak közötti 20 millió forint különbség miből adódik? 
 
Dr. Szabó Zoltán jegyző válaszában elmondja, a Bíráló Bizottság munkájában 
részt vett. A műszaki tartalom kötött volt, ugyanazokat a feladatokat írták le az 
ajánlattevők, az ajánlati ár között volt különbség.  
 
Lipták Zoltán képviselő kérdezi, a támogatási szerződést meddig kell aláírni? A 
kivitelezés a téli időszakra húzódik majd. 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, a fellebbezési határidőt meg kell várni.  

 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, előleget le lehet hívni? Mivel 100 %-os 

támogatási intenzitású a pályázat. 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, igen, a legtöbb pályázatnál 
van erre lehetőség. 
 
Répási János képviselő kérdezi, műszaki ellenőrt ki kell majd rendelni? Mert 

rossz a tapasztalat.  
 
dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában tájékoztatja, kell műszaki ellenőr. 
 
Ezt követően egyéb kérdés, hozzászólás hiányában név szerinti szavazás 
lefolytatására került sor. 
 
A név szerinti szavazásról külön jegyzőkönyv készült. 
 
A képviselő-testület név szerinti szavazásának eredményeként 4 Igen szavazattal 
egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta. 
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület 
68/2014. (IX.11.) KT HATÁROZATA 

Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/F kódszámú, 
Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló 
energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban elnevezésű 
pályázat  

 

Hernádnémeti Nagyközség Képviselő-testülete a KEOP-2014-4.10.0/F 
„Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló 
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energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” című 
konstrukció keretében benyújtandó pályázat kapcsán az alábbi határozatokat 
hozza: 
 

Hernádnémeti Nagyközség Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert az 
"Önkormányzati épületek komplex energetikai felújítása Hernádnémetiben” 
tárgyú a Kbt. 122/A. § szerinti közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével a 
szerződés megkötésére azzal, hogy a szerződés tartalmazza az alábbi 
hatályba léptető rendelkezést: 

 
Megrendelő támogatásra irányuló igényt nyújt be az ,,Önkormányzatok és 
intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 
hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” elnevezésű, KEOP-2014-
4.10.0/F azonosító számú pályázat keretében. A szerződés akkor lép hatályba, 
mikor Megrendelő a pályázatra vonatkozó Támogatási szerződést kézhez vette és 
Vállalkozót erről tájékoztatta. A szerződés hatályát veszti, amennyiben a Nemzeti 
Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. a pályázatot írásban 
elutasítja. 
 
Felelős:  Polgármester 
Határidő:  Folyamatos 
 
 

2. napirendi pont: Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz történő 
csatlakozásról (Írásos anyag a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi.) 

 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, egyhangú volt a képviselő-testület 

véleménye mindig a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatról. Kiírásra került az éven 
is. Javasolja a támogatását, és a pályázathoz való csatlakozást. Ezzel az 
ösztöndíjjal tudja támogatni az önkormányzat a felsőoktatásban tanulókat. 
Javasolja, hogy az önkormányzat csatlakozzon a kiíráshoz. 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra 

teszi fel a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozás elfogadását. 
 
A képviselő-testület 4 jelen lévő képviselője közül 4 képviselő részt vett a 
szavazásban, amelynek eredményeként 4 Igen szavazattal a határozati javaslatot 
elfogadta. 
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület 
69/2014. (IX.11.) KT HATÁROZATA 

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásról 
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy csatlakozik 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi 
pályázati fordulójához.  
Az önkormányzat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2015. évi pályázati fordulójának Általános Szerződési 
Feltételeit elfogadja, és az abban foglaltaknak megfelelően jár el. 
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Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata 3.000.-Ft/hó/fő összeg támogatást 
nyújt az érvényes pályázóknak. 
 
Felelős:  Polgármester 
Határidő:  Azonnali 

 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, az állam milyen összegű támogatást ad a 

Bursa Hungarica ösztöndíjhoz? 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, nem tudni, lehet, hogy 
ugyanannyit, mint a korábbi években. 
 
Répási János képviselő elmondja, a tanulók részére történő kiutalással van 

probléma, több hónap késéssel kapják meg a támogatást. 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester hozzáteszi, erre lehet számítani. 
 
 
3. napirendi pont: Gyermekorvosi körzet ellátása 

 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a gyermekorvosi körzet ellátását 

2014. május 1-től két helyettes doktornő végzi, akiknek van főállásuk, így tartósan 
nem tudják vállalni a helyettesítést. Egy érdeklődővel beszélt, Dr. Huszár Edit házi 
gyermekorvossal, aki Tiszadobon született, ott is lakik, általános orvos és gyermek 
szakorvos. Helyettes házi gyermekorvosként dolgozik. 
 

Farkas Zoltán képviselő 17 óra 18 perckor megérkezik. 
A jelenlévő képviselők száma 5 fő. 

 
dr. Orosz Zsolt polgármester folytatásban elmondja, 3 hónapig helyettesítés 
formájában látná el a doktornő a Hernádnémeti gyermekorvosi körzetet. Ez idő 
alatt megismeri a helyet, a lakosokat, majd eldönti, vállalja-e tovább a körzet 
ellátását. Bízunk benne, hogy hosszabb távra gondolkodik, érdeklődött lakhatási 
lehetőség felől is. A jelenlegi helyettes gyermekorvosok jelezték, hogy hosszabb 
távon nem tudják ellátni a helyettesítést. Az önkormányzat mindenben a 
segítségükre van. Az OEP és a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 
Szakigazgatási Szerv felé szükséges a képviselő-testület döntése arról, hogy a 
gyermekorvosi körzet tartós helyettesítésével Dr. Huszár Edit gyermekorvost 
megbízza. 
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, férjezett vagy egyedülálló doktornő? 

 
dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, van párja, gyermekük még 

nincs. 
 
Lipták Zoltán képviselő elmondja, az orvosi ügyeleti rendszernél az állandóság 
meghatározó. Bízik benne, hogy a doktornő kellő elhivatottsággal látja majd el a 
gyermekorvosi körzetet. 
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dr. Orosz Zsolt polgármester hozzáteszi, bízunk benne, hogy a praxis betöltése is 

szóba kerül majd. 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra 
teszi fel, hogy a képviselő-testület a Hernádnémeti gyermekorvosi körzet tartós 
helyettesítésére 2014. október 1. napjától 2014. december 31. napjáig Dr. Huszár 
Edit házi gyermekorvost megbízza. 
 
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 
70/2014. (IX.11.) KT HATÁROZATA 
Hernádnémeti gyermekorvosi körzet helyettesítéséről 
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
Hernádnémeti Nagyközség gyermekorvosi körzetében a házi gyermekorvosi 
tevékenységgel összefüggő orvosi feladatok ellátásával, tartós helyettesítés 
formájában 2014. október 1. napjától 2014. december 31. napjáig Dr. Huszár Edit 
házi gyermekorvost megbízza, akinek a helyettese Dr. Kupás-Talán Julianna házi 
gyermekorvos. 
Dr. Huszár Edit házi gyermekorvos vállalja, hogy minden hónapban folyamatosan 
biztosítja a Hernádnémeti házi gyermekorvosi körzet ellátását. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a helyettesítésre vonatkozó 
megbízási szerződések, a működési engedéllyel, valamint a finanszírozással 
kapcsolatos szerződések megkötésére. 
 
Felelős:  Polgármester 
Határidő:  Azonnali 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában megköszöni 
a részvételt és az ülést 17 óra 25 perckor bezárja. 
 
 
 

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


