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

Száma: 1-15/2014.  
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült: Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. 
november 11-én 17 órától megtartott üléséről Hernádnémeti 
Nagyközség Önkormányzata Hernádnémeti, Kossuth L. u. 38. sz. alatti 
tárgyalótermében. 

 
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 

Jelen van:   dr. Farkas Ildikó jegyzőkönyvvezető 
 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester tisztelettel köszönti a képviselő-testületi ülésen 

megjelent képviselőket, jegyző urat.  
Megállapítja, hogy a képviselő-testületi ülés határozatképes, mert minden 
képviselő jelen van. 
Az alábbiak szerint tesz javaslatot az ülés napirendjére:  
 
Javasolt napirend: 
 

1. Határozat elfogadása a fogorvosi feladat ellátásával kapcsolatos 
szerződés megkötéséről 
Előterjesztő: Polgármester 
 

2. A természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag támogatás 
feltételeiről szóló 15/2014.(X.02.) rendelet módosítása 
Előterjesztő: Polgármester 

 
3. Együttműködési megállapodás elfogadása a Hernádnémeti Roma 

Nemzetiségi Önkormányzattal 
Előterjesztő: Polgármester 

 
4. Tájékoztató a 2015. évi költségvetéssel kapcsolatos feladatokról 

Előterjesztő: Polgármester 
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5. Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatra beérkezett 

kérelmek elbírálása 
Előterjesztő: Polgármester 

 
6. Arany János Tehetséggondozó programban történő részvétel  

Előterjesztő: Polgármester 
 

7. Egyéb indítványok, javaslatok 

Előterjesztő: Polgármester 
 

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. 
 

Elfogadott n a p i r e n d: 
 

1. Határozat elfogadása a fogorvosi feladat ellátásával kapcsolatos 
szerződés megkötéséről 
Előterjesztő: Polgármester 
 

2. A természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag támogatás 
feltételeiről szóló 15/2014.(X.02.) rendelet módosítása 
Előterjesztő: Polgármester 

 
3. Együttműködési megállapodás elfogadása a Hernádnémeti Roma 

Nemzetiségi Önkormányzattal 
Előterjesztő: Polgármester 

 
4. Tájékoztató a 2015. évi költségvetéssel kapcsolatos feladatokról 

Előterjesztő: Polgármester 
 

5. Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatra beérkezett 
kérelmek elbírálása 
Előterjesztő: Polgármester 

 
6.  Arany János Tehetséggondozó programban történő részvétel  

Előterjesztő: Polgármester 
 

      7.Egyéb indítványok, javaslatok 
Előterjesztő: Polgármester 

 
 

 
Tárgyalt n a p i r e n d: 
 

1. Határozat elfogadása a fogorvosi feladat ellátásával kapcsolatos 
szerződés megkötéséről 
Előterjesztő: Polgármester 
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2. A természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag támogatás 

feltételeiről szóló 15/2014.(X.02.) rendelet módosítása 
Előterjesztő: Polgármester 

 
3. Együttműködési megállapodás elfogadása a Hernádnémeti Roma 

Nemzetiségi Önkormányzattal 
Előterjesztő: Polgármester 

 
4. Tájékoztató a 2015. évi költségvetéssel kapcsolatos feladatokról 

Előterjesztő: Polgármester 
 

5. Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatra beérkezett 
kérelmek elbírálása 
Előterjesztő: Polgármester 

 
6.  Arany János Tehetséggondozó programban történő részvétel  

Előterjesztő: Polgármester 
 

      7.Egyéb indítványok, javaslatok 
Előterjesztő: Polgármester 

 
 

 
1. napirendi pont: Határozat elfogadása a fogorvosi feladat ellátásával 

kapcsolatos szerződés megkötéséről (Írásos anyag a jegyzőkönyv 1. 
mellékletét képezi.) 

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

fogorvosi feladatot eddig ellátó vállalkozó, a Szilodentál Kft. bejelentette, hogy 
2015. január 1-től nem kívánja a feladatot ellátni, maga helyett ajánlott egy másik 
vállalkozást, akik változatlan feltételek mellett szeretnének szolgáltatási 
szerződést kötni.  
Az érintettek a napirendi pont nyílt képviselő-testületi ülésen történő 
megtárgyalásához hozzájárultak, a kérdés nyílt ülésen történő tárgyalása üzleti 
érdeket nem sért.  
A Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság külsős tagja, dr. Maksa Csaba 
ügyvéd úr is átnézte a szerződést, aki a következő észrevételeket tette: 
A szerződés 6. pont d, alpontjában szerepeljen úgy, hogy „a használatba vett 
ingatlan műszaki meghibásodásából eredő üzemeltetési többletköltség az 
önkormányzatot terheli.” Következő észrevétel az illetékességgel kapcsolatos. A 
kizárólagos illetékesség kikötése esetén hatáskörnek megfelelően meg kell jelölni 
a Miskolci Törvényszéket is. A szerződés 5. pont c, és d, alpontjában szereplő 
eltérő felmondási időket (3 hónap és 6 hónap) célszerű lenne egységesíteni. 
Egyetért ügyvéd úr észrevételeivel, javasolja elfogadásra. 
Folytatásban elmondja, hogy a vállalkozó a fogorvosi ügyeletbe is bekapcsolódik, 
és a gyermekfogászatot is bővíti. 
 
Répási János képviselő kérdezi, milyen pluszt akarnak a fogorvosi ellátásban? 
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dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, bővül az iskolafogászat, 

amely egyébként régóta működik, normatívát tud lehívni erre a feladatra is. 
 
Lipták Zoltán képviselő kérdezi, a határozatlan időtartamra kötött szerződés azért 
fontos, mert az OEP így kéri? Elmondja, hogy ő a három hónapos felmondási időt 
javasolja, nem a hat hónapot. 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, hasonló tárgyban nem látott 
még határozott idejű szerződést. Jelen szerződésben az önkormányzat 
megbízóként szerepel. 
 
Jakkel István képviselő elmondja, előzetesen tájékozódott a cégről. Megtudta, 
hogy régóta működik nemcsak Miskolcon, hanem több településen is.  
 
Farkas Zoltán képviselő kérdése, mi váltotta ki, hogy doktornő céget vált? Eddig 

független volt. Most függeni fog az új cégtől.  
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, doktornő kezdeményezte, ő kereste meg 
a céget. 
 
Lipták Zoltán képviselő kérdezi, a praxisjog a doktornőé? 

 
dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, úgy tudja, átkerül a céghez a 

praxisjog. 
 
Répási János képviselő hozzáteszi, az ellátás fontos az önkormányzatnak.  
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, észrevétel hiányában szavazásra 
teszi fel a vállalkozási szerződés módosításának 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 
84/2014. (XI.11.) KT HATÁROZATA 

A fogorvosi alapellátás körében vállalkozási szerződés megkötése 
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdésének 4. pontjában foglalt egészségügyi alapellátáson belül a fogorvosi 
ellátást, mint az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatát az Adamantin Kft-vel 
megkötött vállalkozási szerződés útján biztosítja.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékleteként 
szereplő vállalkozási szerződés aláírására. 
 
Felelős:  polgármester 
Határidő:  azonnali 
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2. napirendi pont: A természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag 

támogatás feltételeiről szóló 15/2014.(X.02.) rendelet módosítása (Írásos 
előterjesztés a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi.) 

 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, választás előtt döntött az akkori 

Képviselő-testület a tüzelőanyag támogatás feltételeiről. Szenet igényelt az 
Önkormányzat, mivel ennek könnyebb a kiszállítása. Nem határozták meg 
központilag, hogy az önkormányzatok melyik vállalkozótól vásárolhatják a szenet. 
Így helyi vállalkozóval sikerült megállapodni, zsákos kiszerelésben szállítják majd 
a szenet. 
 
Répási János képviselő elmondja, helyi vállalkozó bevonását szorgalmazta a 
testület, örömét fejezi ki, hogy ez sikerült. 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester javaslatot tesz az egy igénylő részére biztosítható 

szén mennyiségére a következők szerint: a kérelmező 1,75 q szociális célú 20-40 
mm átmérőjű barnakőszén támogatásban részesülhet. Minden kérelmezőnek 
szeretne adni szenet, aki beadta kérelmét és jogosultsága megállapításra kerül. 
369 mázsa szenet kap az Önkormányzat. 
 
Lipták Zoltán képviselő támogatja polgármester úr javaslatát, hogy minden 

kérelmező, aki jogosult, részesüljön tüzelőtámogatásban. 
 
Farkas Zoltán képviselő elmondja, nem lesz így probléma, a jogosultak közül 
mindenki kap tüzelőt. 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, 5 zsákot kap mindenki, a kiszállításban 

részt fog venni. Ennek a szénnek magasabb a kalóriaértéke, mint a lignitnek. 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, észrevétel hiányában szavazásra 
teszi fel a természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag támogatás feltételeiről 
szóló 15/2014. (X.02.) önkormányzati rendelet módosításának tervezetét. 
 

A Képviselő-testület 7 jelen lévő képviselője közül 7 részt vett a szavazásban, 
amelynek eredményeként 7 Igen szavazattal a Képviselő-testület az alábbi 
rendeletet alkotta meg. 
 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testületének 
18/2014.(XI.12.) önkormányzati rendelete  

 
a természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag támogatás feltételeiről 

szóló 15/2014.(X.02.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában; valamint a 
települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 
kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014. (IX. 25.) BM rendelet 2.§ (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. 
pontban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
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1. § 

 
 
A rendelet 2.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
 

„ (4) Térítésmentesen, az 1. §-ban írt feltételek egyidejű fennállása esetén a 
kérelmező 1,75 q szociális célú 20-40 mm átmérőjű barnakőszénre jogosult.”  

 
 
2. § 

 
 
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát 
veszti. 
 
 
 

  dr. Orosz Zsolt sk.        dr. Szabó Zoltán sk. 
            polgármester            jegyző 
 
 
 
3. napirendi pont: Együttműködési megállapodás elfogadása a Hernádnémeti 
Roma Nemzetiségi Önkormányzatával (Írásos anyag a jegyzőkönyv 3. mellékletét 
képezi.) 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. 
év CLXXIX törvény 80. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a helyi 
nemzetiségi önkormányzat részére biztosítja az önkormányzati működés személyi 
és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos feladatok 
végrehajtásáról. A hivatkozott jogszabály pontosan meghatározza a végrehajtási 
feladatokat, továbbá meghatározza azokat a tartalmi elemeket is, melyeket 
kötelezően bele kell foglalni a megállapodásba. A jogszabályi előírásoknak 
megfelelően elkészült az együttműködési megállapodás tervezete, melyet mindkét 
önkormányzatnak meg kell tárgyalnia és elfogadni annak érdekében, hogy az 
önkormányzatok képviselői a megállapodást aláírhassák.  
 
Lipták Zoltán képviselő kérdezi, ha jól tudja, a tiszteletdíjukról lemondtak a 

nemzetiségi önkormányzati képviselők? Javasolja, hogy a tüzelőanyag osztásnál 
közreműködésüket igénybe veheti az önkormányzat. 
 
Dr. Szabó Zoltán jegyző válaszában elmondja, lemondtak tiszteletdíjukról, amely 

nem nagy összeg, dologi kiadásokra szeretnék fordítani. 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, pályázni szeretne a Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat. Korábbi években működött nemzetiségi önkormányzat a 
községben 2002-ig. Akkor bejáró tanulókat szerettek volna támogatni, de 
jogszabály nem engedte. 
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dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, észrevétel hiányában szavazásra 

teszi fel a Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata és Hernádnémeti Roma 
Nemzetiségi Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 7 jelen lévő képviselője közül 7 részt vett a szavazásban, 
amelynek eredményeként 7 Igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta. 
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület 
85/2014. (XI.11.) KT HATÁROZATA 

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata és Hernádnémeti Roma Nemzetiségi 
Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás megkötéséről 
 
Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata az előterjesztés szerinti 
együttműködési megállapodást elfogadja, egyidejűleg felhatalmazza a 
polgármestert az együttműködési megállapodás megkötésére. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnali 
 
 
4. napirendi pont: Tájékoztató a 2015. évi költségvetéssel kapcsolatos 

feladatokról (Írásos anyag a jegyzőkönyv 4. mellékletét képezi.) 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, a 2015. évi költségvetéssel kapcsolatos a 
tájékoztató. Mivel önkormányzatunk nem rendelkezik jelentős saját bevétellel, 
ezért a központi költségvetés szinte teljesen meghatározza a költségvetési 
mozgásterünket. A kormány benyújtotta 2014. október 30-án a Magyarország 
2015. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslatot. Az állam fő 
célkitűzései között szerepel a „segély helyett munkát” elv keretében a közmunka-
programokban foglalkoztatottak létszámának és a programok forrásának bővítése. 
Az elkövetkező évek során a jelenleg foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 
részesülő ellátottak fokozatosan átkerülnek majd a munkaerő-piacra, először 
várhatóan döntő részben a közfoglalkoztatásba. 2015-ben még több embernek 
biztosít munkát a közfoglalkoztatás, az elmúlt évhez képest több tízezer ember 
kaphat lehetőséget a közfoglalkoztatásban való részvételre. Különösen a 
munkaerőpiacon hátrányban lévők foglalkoztatását kívánja elősegíteni az állam. A 
Start-munkaprogramok finanszírozására a 2014. évinél 35 milliárd forinttal több, 
azaz 270 milliárd forint áll majd rendelkezésre. A foglalkoztatás élénkítésének 
szándékával összefüggésben normatív jövedelempótló támogatásra szánt 
kiadások érdemben csökkennek. A szociális segélyezésben a helyi 
önkormányzatok szerepét erősítik a bevételi lehetőségeik bővítésével.  
A rászorulók támogatásáról szóló döntések közelebb kerülnek az érintettekhez. A 
segélyezésről az eddigiekhez képest sokkal nagyobb mértékben helyben, a 
településeken születhet döntés. A rendszeres szociális segély, a lakásfenntartási 
támogatás, az adósságkezelési támogatás jelenlegi formájában nem működik 
tovább, ezek a jövőben az önkormányzati segélyezésbe épülnek bele. Az 
önkormányzatok saját hatáskörben dönthetnek és ez a jelenleginél sokkal 
nagyobb mértékben az ő költségvetési felelősségük lesz, a saját bevételeiket 
terhelik. Az alacsonyabb helyi adóbevétellel rendelkező települések meghatározott 
százalékú kiegészítő forrásban részesülnek majd alapfeladataik ellátása 
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érdekében. Javasolja az elért eredmények megtartását. Mindent megtesz az 
önkormányzat a lehető legnagyobb biztonság eléréséhez a gazdálkodást illetően. 
 
Fésűsné Brosch Andrea képviselő elmondja, ha az önkormányzatra bízza a 
segélyezés költségeit az állam, akkor feltételezhető, hogy az önkormányzatra 
bízza a feltételek szabályozását önkormányzati rendelet formájában.  
 
Farkas Zoltán képviselő elmondja, a közmunkaprogram a munka világába nem 
vezeti vissza az embert, mert nem tartós.  
 
Répási János képviselő elmondja, minden önkormányzat ebben a nehéz 

helyzetben van. Bevétele nincs nagyon az önkormányzatoknak. 
 
Lipták Zoltán képviselő elmondja, nagyon sokan szeretnének dolgozni 
közmunkaprogramokban, ahogy a tapasztalatok mutatják helyi szinten is.  
 
Farkas Zoltán képviselő hozzáteszi, azért szeretnének közmunkában részt venni 

a lakosok, mert több gyermekük van, nem azért, mert dolgozni akarnak. 
 
Jakkel István képviselő hozzáteszi, kénytelenek a közfoglalkoztatásban részt 
venni, amíg nincs lehetőség a munkaerő-piacon. 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, köztes megoldás a közmunkaprogram, az 

önkormányzatok alkalmazkodnak.  
 
Farkas Zoltán képviselő elmondja, javasolná, hogy több település fogjon össze 
ipari csarnok létrehozására, mert szükség van munkalehetőségre. 
 
 

A képviselő-testület 17 óra 40 perctől zárt ülésen folytatja a napirendek 
tárgyalását.  

 
A képviselő-testület 17 óra 55 perctől folytatja a nyílt ülést. 

 
 
7. napirendi pont: Egyéb indítványok, javaslatok  
 
7.1. napirendi pont: 2015. évi kulturális naptár 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, a naptár a 2015. évi rendezvények 
időpontját tartalmazza, a nagyobb események megtalálhatóak benne. A falunap 
és a Borsodi Vágta időpontja még kérdéses, lehet, hogy marad augusztusban, 
ahogy az éven volt. A közmeghallgatás évente egyszer kötelező, február 27-re 
javasolja. Szeptemberben az idősek estje, majd a szüreti felvonulás kerülne 
megrendezésre. Az ÁFSZ, az Állami Foglalkoztatási Szolgálatot jelenti, 
álláskeresőknek tartanak felkészítést, tanácsadást a Kastélyban. Az időpontokban 
módosulás előfordulhat.  
 
Orosz Imréné képviselő kéri, hogy márciusra tegyék át az ÁFSZ-t, mert 

negyedévente tartják a tanácsadást. 
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7.2. napirendi pont: Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának 
elfogadása (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 7. mellékletét képezi.) 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8. pontjában nevesíti a 
szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátásokat, mint az önkormányzatok 
kötelezően ellátandó feladatát. A Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata által 
fenntartott Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ intézmény végzi ezt a 
tevékenységet 2014. december 31-ig. A feladat ellátására 2015. január 1-i 
hatállyal társulási megállapodást kötöttünk a kedvezőbb feltételek fennállása miatt, 
amit a Képviselő-testület az előző testületi ülésen elfogadott. Ebből következik, 
hogy az intézmény fenntartója 2015. január 1-től a Hernádnémeti-Újcsanálos 
Intézményfenntartó Társulás.  
 
Répási János képviselő kérdezi, az új Képviselő-testület szavazott róla 
Újcsanáloson is?  
 
Dr. Szabó Zoltán jegyző válaszában elmondja, mindkét önkormányzat képviselő-

testülete elfogadta a társulási megállapodást.  
 
Lipták Zoltán képviselő kérdezi, hogy így az emelt normatívát igényelheti jövőre 
az önkormányzat? 
 
Pappné Kiss Valéria gazdálkodási csoportvezető válaszában elmondja, a jövő 

évi költségvetésnél igényelhetik az emelt összegű támogatást, feltétele, hogy 
január 1-től működnie kell az intézménynek.  
 
Lipták Zoltán képviselő elmondja, így a Társulási Tanács rendelkezik a 

munkáltatói jogokkal az intézményvezető fölött. A pályázatot ki kell írniuk. 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, igen, így volt az óvodavezető esetében 
is, mivel a Társulási Tanács bízza meg és nevezi ki az intézményvezetőt. 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, észrevétel hiányában szavazásra 

teszi fel Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának elfogadását. 
 

A Képviselő-testület 7 jelen lévő képviselője közül 7 részt vett a szavazásban, 
amelynek eredményeként 7 Igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta. 
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület 
88/2014. (XI.11.) KT HATÁROZATA 
Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának elfogadásáról 
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratát az abban foglaltak 
szerint elfogadja.  
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 
az Alapító Okirat aláírására. 
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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 

 
 
7.3. napirendi pont:  
 
Répási János képviselő elmondja, a Kastély udvarán található régi pince 
veszélyes. Javasolja, zárják le a tetejét, nehogy a gyerekek beleessenek.  
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja a tanodával kapcsolatos megjegyzését.  

A Kastély előtti térburkolatos részen a gyerekek fociznak, de az a terület nem arra 
való. A Kastély mögötti füves területre menjenek játszani. Kéri intézményvezető 
asszonyt, továbbítsa kérését a tanoda pedagógusai felé. 
 
 
7.4. napirendi pont: Ipari park 

 
Fésűsné Brosch Andrea képviselő elmondja, a vállalkozások fejlesztésére év 

elején kiírják a pályázatokat. Polgármester úr programjában olvasta az ipari park 
kialakítását. Kérdése, helyileg hol kerülne kialakításra. A bőcsi telephelyüket 
szeretnék bővíteni Hernádnémetiben.  
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, Hernádkak felőli részen kerülne 
kialakításra, de az termőterület, vagy a tüzép mögötti részen. Más terület is szóba 
jöhet. 
 
Farkas Zoltán képviselő elmondja, a Vörösmarty utca mögött, a kertek mögötti 
terület is szóba jöhet. A fő utcáról is jobban meg lehet közelíteni. Hernádkak felőli 
részen veszélyt a víz jelenti.  
 
Répási János képviselő hozzáteszi, a vizes területet fel lehet tölteni. Egy ipari 
park értéket teremt, adózik, helybeli, környékbeli lakosokat foglalkoztatna. 
 
Lipták Zoltán képviselő kérdezi, ha nincs ipari területe az önkormányzatnak, nem 

lehet pályázni? 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, saját erőből nem könnyű 
megvalósítani. A község határa sem a legszerencsésebb. 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában megköszöni 

az aktív részvételt és az ülést 18 óra 15 perckor bezárja. 
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Kmf. 
 
 
 
 
 
dr. Orosz Zsolt        dr. Szabó Zoltán 
  polgármester               jegyző 


