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

Száma: 1-17/2014.  
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. 
december 18.-án 07.30 órától Hernádnémeti Nagyközség 
Önkormányzata Hernádnémeti, Kossuth L. u. 38. szám alatti 
tárgyalótermében megtartott rendkívüli üléséről. 

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

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

 

Távollévő: nincs 
 

Meghívottként tanácskozási joggal jelen van: 

 
dr. Szabó Zoltán jegyző 
Pappné Kiss Valéria gazdasági vezető 
 

Jelen van:  dr. Farkas Ildikó jegyzőkönyvvezető 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester tisztelettel köszönti a képviselő-testületi ülésen 
megjelent képviselőket. 
Megállapítja, hogy a képviselő-testületi ülés határozatképes, mert minden a 
Képviselő-testület minden tagja jelen van. 
Az alábbiak szerint tesz javaslatot az ülés napirendjére:  
 
Javasolt napirend: 
 

1. Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ Alapító Okirat elfogadása 
Előterjesztő: Polgármester 
 

                 2. Egyéb indítványok, javaslatok 
 

A Képviselő-testület 7 jelen lévő tagja 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. Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ Alapító Okirat elfogadása 
Előterjesztő: Polgármester 
 

                 2. Egyéb indítványok, javaslatok 
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Tárgyalt n a p i r e n d: 
 

1. Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ Alapító Okirat elfogadása 
Előterjesztő: Polgármester 
 

                 2. Egyéb indítványok, javaslatok 
 
 
 

1. napirendi pont: Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának 
elfogadása (Írásos anyag a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.) 

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

tájékoztatásul, hogy a Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata által fenntartott 
Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ intézmény végzi a szociális, 
gyermekjóléti szolgáltatásokat és ellátásokat 2014. december 31-ig. A feladat 
ellátására 2015. január 1-i hatállyal Újcsanálos településsel társulási 
megállapodást kötöttünk a kedvezőbb feltételek biztosítása érdekében, amit a 
Képviselő-testület az alakuló képviselő-testületi ülésen elfogadott. Ebből 
következik, hogy az intézmény fenntartója 2015. január 1-től a Hernádnémeti-
Újcsanálos Intézményfenntartó Társulás. Ez a változás szükségessé teszi új 
Alapító Okirat kibocsátását. Átadja a szót jegyző úrnak.  
 
Dr. Szabó Zoltán jegyző elmondja, a Magyar Államkincstár hiánypótlást kért az 
Alapító Okirattal kapcsolatban. Ennek megfelelően készült az előterjesztésben 
szereplő Alapító Okirat, amely a Kincstárral előzetesen egyeztetésre került.  
 
Fésűsné Brosch Andrea intézményvezető elmondja, a szociális igazgatásról 
szóló törvényben nem szerepel családsegítő szolgálat elnevezés, helyette 
családsegítés szerepel. A gyerekház elnevezés helyett a biztos kezdet gyerekház 
szerepeljen az Alapító Okiratban a törvénynek megfelelően.  
 
Dr. Szabó Zoltán jegyző elmondja, nem szívesen veszi a változtatásokat, mert 

azok a Kincstár által előzetesen jóváhagyott szöveghez képest változtatást 
jelentenek, de ez a két apró módosítás talán belefér. 
 
Fésűsné Brosch Andrea intézményvezető hozzáteszi, a szakmai szempontokat 

vegyék figyelembe, ez a kérése. 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, észrevétel hiányában szavazásra 
teszi fel a Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának 
elfogadását. 
 

A Képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 részt vett a szavazásban, amelynek 
eredményeként 7 Igen szavazattal a következő határozatot hozta. 
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Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület 
94/2014. (XII.18.) KT HATÁROZATA 
Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának elfogadásáról 
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratát az előterjesztésben 
foglaltak szerint elfogadja.  
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 
az Alapító Okirat aláírására. 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy 
Újcsanálos Önkormányzat Képviselő-testülete előtt járjon el az Alapító Okirat 
elfogadása végett, valamint a változások törzskönyvi nyilvántartáson történő 
átvezetése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza az intézmény 
vezetőjét, hogy a fenntartóváltással kapcsolatos - működési engedélyeket és 
egyéb működési feltételeket érintő – feladatokat 2014. december 31-ig 
maradéktalanul végezze el. 

 
Felelős:  polgármester, jegyző, intézményvezető 
Határidő:  azonnali illetve folyamatos 
 

 
2. napirendi pont: Egyéb indítványok, javaslatok 

 
Lipták Zoltán képviselő, mint a Jogi-, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság 

elnöke tájékoztatja a képviselő-testületet a vagyonnyilatkozatok átvételével 
kapcsolatban.  
Elmondja, hogy valamennyi önkormányzati képviselő eleget tett 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének a maga és közös háztartásban élő 
hozzátartozói tekintetében. A nem képviselő bizottsági tagoknak is 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségük van, amelyet a jogszabálynak 
megfelelően ők is teljesítettek. 
Elmondja továbbá, hogy dr. Maksa Csaba külsős bizottsági tag lemondott a 
tiszteletdíjáról a Hernádnémeti Általános Iskolában tanuló jól tanuló, jól sportoló 
gyerekek javára.  
 
Farkas Zoltán képviselő kéri a Dobó utcán és a Posta utcán a nem működő 

közvilágítás helyreállítását. 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatásként elmondja, beszélt a karbantartóval 
a közvilágítással kapcsolatban. Kérte gyorsabb közreműködésüket a fellépő hibák 
elhárításában. Az ÉMÁSZ munkatársával is beszélt, kérte, hogy januárban nézzék 
át a község közvilágítását, mivel az utóbbi időben gyakoriak a szakaszhibák. 
 
Répási János képviselő elmondja, a karbantartás hiánya vezethet ezekhez a 

problémákhoz.  
 
Orosz Imréné képviselő hozzáteszi, neki is jelezték a közvilágítási hibákat. A 
ravatalozónál a két temetőrész közötti szakaszon nincs világítás. 
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Jakkel István képviselő javasolja mozgásérzékelő lámpák elhelyezését az érintett 

szakaszokon.  
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában megköszöni 
az aktív részvételt, áldott Karácsonyt és boldog új évet kíván!  
Az ülést 7 óra 55 perckor bezárja. 
 
 
 

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


