
Kenézlő Községi Önkormányzat 

    Képviselő-testülete 

 

Szám: 506-10/2010.  

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Kenézlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 19-én 14 

órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 

 

Az ülés helye: Kenézlő Községháza. 

 

Jelen vannak: Hunyadi Tibor polgármester, Géczi Ernő alpolgármester, Komló Zsoltné, Pá-

pai Attila, Szemán Csaba, Tamás István és Tóth Béla képviselők. 

 

Tanácskozási joggal megjelent: Battáné Oreskó Éva jegyző 

 

Hunyadi Tibor polgármester köszöntötte az ülésen megjelent képviselőket. A jelenléti ív 

alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, majd kérte a képviselőket, hogy 

a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontok között 8. napirendi pontként tár-

gyalja a „Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjá-

ban való részvételről döntés” tárgyú napirendi pontot. A meghívó 8-as és 9-es napi-

rendi pontja ennek megfelelően 9 és 10-es pontra módosulna. Ezt követően kérte a 

képviselőket, hogy az elhangzottak figyelembevételével szavazzanak az ülés napi-

rendjéről.   

 

A képviselők a polgármester által javasolt napirendi ponttal egyetértettek és egyhangúan elfo-

gadták az alábbi napirendeket.  

 

N A P I R E N D 

 

 1./ Lejárt határidejű határozatokról tájékoztató 

      Előterjesztő: Hunyadi Tibor polgármester 

 2./ Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának módosítása 

      Előterjesztő: Hunyadi Tibor polgármester 

 3./ Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás SZMSZ-nek módosítása.  

      Előadó: Hunyadi Tibor polgármester 

 4./ Együttműködési megállapodás elfogadása STKT belső ellenőrzési feladatok ellátásáráról. 

      Előterjesztő: Hunyadi Tibor polgármester 

 5./ Postagalambsport Egyesület részére támogatás nyújtása. 

      Előterjesztő: Hunyadi Tibor polgármester 

 6./ Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért (TÁMOP 5.1.3.-09/2) 

pályázatban való részvételről döntés. 

      Előadó: Hunyadi Tibor polgármester 

 7./ Bursa Hungarica 2011. évi Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra benyújtott 

pályázatok elbírálása.(Zárt ülés keretében) 

      Előterjesztő: Hunyadi Tibor polgármester 
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  8./ Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvé-

telről döntés.  (Zárt ülés keretében) 

       Előadó: Hunyadi Tibor polgármester 

  9./ Közalkalmazotti (karbantartói) állás meghirdetéséről testületi döntés. 

       Előterjesztő: Hunyadi Tibor polgármester 

10./ Egyéb ügyek megtárgyalása 

       Előadó: Hunyadi Tibor polgármester 

 

 

1./ Napirendi pont tárgyalása 

Tárgy: Lejárt határidejű határozatokról tájékoztató 

Előadó: Hunyadi Tibor polgármester 

(A tájékoztató a képviselőknek a meghívóval megküldésre került) 

Hunyadi Tibor polgármester kérte a képviselőket, hogy a kiküldött előterjesztéssel kapcso-

latban tegyék meg észrevételeiket. 

 

Hozzászólás nem volt, a képviselők a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájé-

koztatót 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodó szavazat nélkül elfogadták.  

 

34/2010. (XI. 19.) számú képviselő-testületi határozat 

Tárgy: A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról tájé-

koztató 

 

Kenézlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a pol-

gármester által a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

szóló tájékoztatóját elfogadta 

 

2./ Napirendi pont tárgyalása 

Tárgy: Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának módosítása 

Előadó: Hunyadi Tibor polgármester 

(Előterjesztés a képviselőknek a meghívóval megküldésre került) 

 

Hunyadi Tibor polgármester a napirenddel kapcsolatosan kérte a képviselők hozzászólását. 

 

Hozzászólás: 

Battáné Oreskó Éva jegyző elmondta, a módosítást a törvényi változások teszik szükségessé, 

mivel a 2008. évi CV. törvény hatályon kívül lett helyezte (a 2010. évi XC. törvény-

nyel) rendelkezései módosításokkal beépültek az Államháztartási törvény rendelke-

zései közzé.  Ezen változások figyelembevételével lett elkészítve a Polgármesteri Hi-

vatal Alapító Okiratának módosítása. Az 1. számú mellékletben felsorolt alaptevé-

kenységek köre, a hivatal által ellátott feladatokhoz igazítva kiegészítésre került.  

 

Más hozzászólás, kérdés nem volt, a polgármester kérte a képviselőket, hogy szavazzanak a 

határozati javaslatról. 

 

A képviselők egyhangú döntéssel, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodó szavazat 

nélkül az alábbi határozatot fogadták el: 
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35/2010.  (XI. 19.) számú képviselő-testületi határozat 

            Tárgy: Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása 

 

Kenézlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Ke-

nézlő Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát - melyet a 

25/2003.  (VII. 03.) számú képviselő-testületi határozattal fo-

gadott el, majd módosított a 4/2008.  (II. 13.), 20/2008. 

(V.13.), a 12/2009. (V. 18.), a 24/2009. (VI. 15.) és a 30/2009. 

(VII.02) számú határozat - az alábbiak szerint módosítja: 

 

1.) Az Alapító Okirat első bekezdése helyébe az alábbi 

mondat kerül: 

     „Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. 

§ (3), továbbá 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendeletben fog-

lalt, valamint a 2010. évi XC törvényben foglaltak alapján 

Kenézlő Községi Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal 

felülvizsgált alapító okiratát az alábbiakban határozza 

meg.”    

 

2.) Az Alapító Okirat 5./ és a 8./ pontja hatályát veszti és a 

11-es pont helyébe  az alábbi rendelkezés kerül: 

       „11.) A Polgármesteri Hivatal gazdálkodási jogköre   

alapján:   

        -  önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv”   

 

3.) Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat e határozat 

1. számú mellékletét képezi. A határozat módosítását a 

Magyar Államkincstár Regionális Igazgatóság részére a 

jegyző továbbítja. 

 

4.) Az Alapító Okirat 1 és 2. számú melléklete hatályát 

veszti és helyébe új 1. számú melléklet kerül, mely e 

határozat 2. számú melléklete. 

 

Határidő: 2010. november 30.  

Felelős: Jegyző  

 

3./ Napirendi pont tárgyalása 

Tárgy: Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás SZMSZ-nek módosítása.  

Előadó: Hunyadi Tibor polgármester 

(Előterjesztés a képviselők részére a meghívóval megküldésre került) 

 

Hunyadi Tibor polgármester kérte a képviselőket, hogy a kiküldött előterjesztéssel kapcsola-

tosan tegyék meg észrevételeiket. 

 

 

Mivel hozzászólás, kérdés nem volt, a polgármester kérte a képviselőket, hogy szavazzanak a 

kiküldött határozati javaslatról. 
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A képviselők egyhangú döntéssel, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodó szavazat 

nélkül az alábbi határozatot fogadták el: 

 

36/2010.  (XI. 19.) számú képviselő-testületi határozat 

           Tárgy: A Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás SZMSZ-

nek módosítása 

 

Kenézlő település képviselő testülete megtárgyalta a Sárospa-

taki Többcélú Kistérségi Társulás SZMSZ-nek módosítására 

vonatkozó javaslatot, s azt elfogadta.  

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: 2010. december 15. 

 

 

4./ Napirendi pont tárgyalása 

Tárgy: Együttműködési megállapodás elfogadása a STKT belső ellenőrzési feladatok ellátás-

áráról. 

Előadó: Hunyadi Tibor polgármester 

(Előterjesztés a képviselők részére a meghívóval megküldésre került) 

 

Hunyadi Tibor polgármester kérte a képviselőket, hogy a kiküldött előterjesztéssel kapcsola-

tosan tegyék meg észrevételeiket. 

 

Mivel hozzászólás, kérdés nem volt a polgármester kérte a képviselőket, hogy szavazzanak a 

kiküldött határozati javaslatról. 

 

A képviselők egyhangú döntéssel, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodó szavazat 

nélkül az alábbi határozatot fogadták el: 

 

37/2010.  (XI. 19.) számú képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Együttműködési megállapodás a belső ellenőrzési 

feladatok ellátására 

 

Kenézlő település képviselő testülete megtárgyalta a Sárospa-

taki Többcélú Kistérségi Társulással a belső ellenőrzési fel-

adatok ellátására vonatkozó együttműködési megállapodást, s 

azt elfogadta.  

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: 2010. december 15.,  illetve folyamatos 

 

 

5./ Napirendi pont tárgyalása 

Tárgy: Postagalambsport Egyesület részére támogatás nyújtása. 

Előadó: Hunyadi Tibor polgármester 

 

Hunyadi Tibor polgármester a napirend keretében ismertette a képviselő-testülettel a Sáros-

patak székhelyű Z-24 Postagalambsport Egyesület kérelmét, melyben a díjkiosztó 

ünnepség megszervezéséhez kér ebben az évben is támogatást. Eddig minden évben 
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nyújtottunk támogatást, mivel több kenézlői tagja is van az egyesületnek. Javasolta 

az előző évhez hasonlóan 20.000,- Ft támogatás megállapítását. 

 

Hozzászólás nem volt, a képviselők egyhangú döntéssel, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodó szavazat nélkül az alábbi határozatot fogadták el:  

 

 

38/2010.  (XI. 19.) számú képviselő-testületi határozat 

Tárgy: A Z-24 Postagalambsport Egyesület részére támoga-

tás nyújtása. 

 

Kenézlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sáros-

patak székhelyű Z-24 Postagalambsport Egyesület részére 

egyszeri 20.000,- Ft (azaz Húszezer forint) támogatást nyújt.  

A támogatás az eredményes galambászok díjazására szerve-

zett ünnepség megszervezésével kapcsolatosan felmerült 

költségekhez használható fel.  

 

A támogatási összeget az egyesület meghatalmazottja a Pol-

gármesteri Hivatal házipénztárában veheti át.  

 

A támogatott tájékoztatásáról és a támogatás átutalásáról a 

polgármester és a jegyző gondoskodik. 

 

Határidő: 2010. december 30. 

Felelős: polgármester 

 

 

 

6./ Napirendi pont tárgyalása 

Tárgy: Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért (TÁMOP 5.1.3.-

09/2) pályázatban való részvételről döntés. 

Előadó: Hunyadi Tibor polgármester 

 

Hunyadi Tibor polgármester a napirend keretében elmondta, a TÁMOP 5.1.3.-09/2 pályázat 

keretében pályázat benyújtására van lehetőség a „Bodrog-menti felzárkóztató prog-

ram” címmel a Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért” 

c. pályázati kiírásra. A pályázat keretében megvalósítani tervezett részcélok: a sze-

génység mélyülésének és generációs áthagyományozásának mérséklése, a leszakadás 

mértékének és hatásainak csökkentése, továbbá az etnikai és szociális szegregáció 

fékezése, a mélyszegénységben élő családok helyzetének javítása, integrációjuk elő-

segítése. A tartós mélyszegénység társadalmi hatásainak enyhítése. A településeken 

és az egymással szoros kapcsolatban álló településcsoportokon belüli kohézió erősí-

tése. A Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás településeinek egy részére a Sáros-

pataki Önkormányzat által benyújtott pályázatban vesz részt, a másik részére a Zöld  

Kör – a Föld Barátai Magyarország tagjaival közösen nyújtja be pályázatát. A pályá-

zat 100 %-osan támogatott az önkormányzattól anyagi támogatást nem igényel. 
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A képviselők egyetértettek a támogatás benyújtásával és egyhangú döntéssel 7 igen szavazat-

tal, ellenszavazat és tartózkodó szavazat nélkül az alábbi döntést hozta: 

 

 

39/2010.  (XI. 19.) számú képviselő-testületi határozat 

Tárgy: A Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben 

élők integrációjáért (TÁMOP 5.1.3.-09/2) pályázat-

ban való részvételről döntés. 

 

Kenézlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete: 

 

1./ Elfogadja a Zöld Kör - a Föld Barátai Magyarország tagja 

és Kenézlő Községi Önkormányzat között együttműködési 

megállapodást és kijelenti, hogy a pályázat nyertessé nyilvá-

nítása esetén a program megvalósításában, mint akcióterületi 

település részt vesz. 

2./ Az együttműködési megállapodás célja: a „Bodrog-menti 

felzárkóztató program” című TÁMOP 5.1.3.-09/2 pályázat 

megvalósítása. 

3./ Meghatalmazza a polgármestert az együttműködési meg-

állapodás aláírására. 

 

Felelős: Hunyadi Tibor polgármester 

Határidő: 2010. november hó. 

 

7./ Napirendi pont tárgyalása 

Tárgy: Bursa Hungarica 2011. évi Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra benyúj-

tott  pályázatok elbírálása.(Zárt ülés keretében) 

Előadó: Hunyadi Tibor polgármester 

 

Hunyadi Tibor polgármester elmondta, hogy a napirend tárgyalása az Önkormányzati tör-

vényben [(1990: LXV törvény 12. § (4)] foglaltak alapján zárt ülés keretében történik, 

melyről külön jegyzőkönyv készül.  

 

8./ Napirendi pont tárgyalása 

Tárgy: Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való rész-

vételről  döntés.  (Zárt ülés keretében) 

Előadó: Hunyadi Tibor polgármester 

 

Hunyadi Tibor polgármester elmondta, hogy a napirend tárgyalása az Önkormányzati tör-

vényben [(1990: LXV törvény 12. § (4)] foglaltak alapján zárt ülés keretében történik, 

melyről külön jegyzőkönyv készül.  

 

9./ Napirendi pont tárgyalása 

Tárgy:  Közalkalmazotti (karbantartói) állás meghirdetéséről testületi döntés. 

Előadó: Hunyadi Tibor polgármester 

 

Hunyadi Tibor polgármester elmondta a megnövekedett közfoglalkoztatottak munkájának 

megszervezése, lebonyolítása, szervezése egyre komolyabb feladatot jelent és a tör-

vényi változásokat tekintve még fokozottabban be kell majd vonni a segélyezetteket 
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a közfoglalkoztatásba. Azért, hogy ennek a foglalkoztatási formának értelme és 

haszna legyen, a feladatokat,  a munkákat jól meg kell szervezni és ellenőrizni, ehhez 

szükséges egy olyan személy foglalkoztatása, akinek munkaidejének nagy részét ez 

tenné ki. A közalkalmazotti létszám csökkent az elmúlt években, nyugdíjazások és 

sajnálatos halálesetek miatt. Az új közalkalmazotti állás meghirdetése a költségvetési 

rendeletben meghatározott statisztikai létszámkeretet nem érinti, abban változást nem 

eredményez. Az állást KSZK-ban meg kell hirdetni, melynek tartalmát ismertette. 

 

Hozzászólás, kérdés nem volt, a képviselők egyhangú döntéssel, 7 igen szavazattal, ellensza-

vazat és tartózkodó szavazat nélkül az alábbi határozatot fogadták el:   

 

62/2010.  (XI. 19.) számú képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Közalkalmazotti (karbantartói) állás meghirdetéséről 

testületi döntés. 

 

Kenézlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt 

közalkalmazotti állás meghirdetéséről általános karbantartó 

és brigádvezetői munkakörre. 

 

Az álláshirdetmény közzétételére a KSZK Személyügyi 

Szolgáltató Igazgatóság KÖZIGÁLLÁS honlapján kerül sor e 

határozat 1. számú mellékletét képező tartalommal és feltéte-

lekkel. 

 

A hirdetmény továbbításáról és a szükséges teendők megtéte-

léről a jegyző, majd a benyújtott pályázatok elbírálásának 

előkészítéséről a polgármester gondoskodik. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: 2010. december 15.  

 

10./ Napirendi pont tárgyalása 

Tárgy: Egyéb ügyek tárgyalása 

Előadó: Hunyadi Tibor polgármester 

 

Hunyadi Tibor polgármester a napirend keretében elmondta, mint mindenki előtt ismeretes a 

sajnálatos eset, háziorvosunk dr. Szabó István november 12-én elhalálozott. 1992. 

május 18-tól, közel 18 éven keresztül volt körzeti illetve háziorvos először Kenézlő, 

Viss és Zalkod községekben, majd Zalkod és Kenézlő háziorvosi körzetben. A köz-

ponti orvosi ügyelet megszervezését megelőzőn közel 24 órán keresztül ált rendelke-

zésére a lakosságnak, mely nehéz időszak volt. Javasolta, hogy az önkormányzat sa-

ját halottjának tekintse és a temetéssel kapcsolatos összes költséget vállalja át az ön-

kormányzat. 

 

A képviselők egyetértettek a polgármester javaslatával és egyhangú döntéssel 7 igen szavazat-

tal, ellenszavazat és tartózkodó szavazat nélkül az alábbi határozatot fogadták el:  

 

63/2010.  (XI. 19.) számú képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Dr. Szabó István háziorvos temetéséről képviselő-

testületi döntés.  
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Kenézlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. 

november 12-én elhunyt dr. Szabó Istvánt Kenézlő és Zalkod 

háziorvosi körzet háziorvosát saját halottjának tekinti és a 

temetéssel kapcsolatosan felmerült minden költséget átvállal.  

 

Dr. Szabó István 1992. május 18-tól, 18 éven keresztül volt 

orvosa Kenézlő és Zalkod települések lakosainak és évekig 

helyettesített Viss községben is. Volt idő, amikor napi 24 

órán keresztül állt a lakosság rendelkezésére. Élete utolsó 

percéig, végső erejéig hű volt orvosi esküjéhez, hivatásához. 

Emlékét Kenézlő lakossága megőrzi és nem felejti. 

 

 

Hunyadi Tibor polgármester a napirend keretében továbbá elmondta, hogy az előző testületi 

ülésen felvetésként elhangzott a vörös iszap károsultjainak támogatása valamilyen 

formában. Javasolta, hogy az önkormányzat a költségvetése terhére nyújtson 

100.000,- Ft támogatást. A képviselők egyénileg is eljuttathatják támogatásukat a 

kormány által kiküldött adománycsekkek segítségével. 

 

A képviselők a polgármester által javasolt támogatással és összegével egyetértettek és egy-

hangú döntéssel, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodó szavazat nélkül az alábbi ha-

tározatot fogadták el:  

64/2010.  (XI. 19.) számú képviselő-testületi határozat 

Tárgy: A vörösiszap-katasztrófát elszenvedett Kolontár és 

Devecser települések támogatásáról képviselő-

testületi döntés. 

 

Kenézlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Kolon-

tárt és Devecsert ért vörös iszap miatt bekövetkezett kár el-

szenvedőinek megsegítésére 100.000,- Ft támogatást állapít 

meg, melyet a Magyar Kármentő Alap az 11794022-

22222222 számú bankszámlájára átutalással teljesít. 

 

A támogatás átutalásával kapcsolatos szükséges intézkedések 

megtételéről a jegyző gondoskodik. 

 

Felelős: Jegyző 

Határidő: 2010. december 15. 

 

Hunyadi Tibor polgármester a napirend keretében elmondta az iskola bővítésére vonatkozó 

pályázatot a VÁTI értesítése alapján elutasították. 

 

Más hozzászólás, kérdés nem volt, a polgármester a képviselő-testület ülését bezárta. 

 

Kmft.                           

 

 

Battáné Oreskó Éva                        Hunyadi Tibor 
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     jegyző                                       polgármester 


