
 
 
 
Sényő Község Képviselőtestületének 2/2004.(II.11.) Kt. számú határozata 
A Képviselőtestület 
 A Gyermekjóléti Szolgálat 2002-2003.évi beszámolóját  elfogadja. 
 
 
Sényő Község Képviselőtestületének 6/2004.(II.11.) Kt. számú határozata 
A képviselőtestület 
 Sényő Község Önkormányzat 2004. évi Munkatervét elfogadja. 
Sényő Község Képviselőtestületének 7/2004.(II.11.) Kt számú határozata 
1./ A Képviselőtestület pályázatot nyújt be a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium 
2004/1 számú közmunkaprogramjára. A hátrányos helyzetű, tartós munkanélküli- a lakosság 
foglalkoztatását, megélhetését, életkörülményeinek javítását, a hátrányos helyzetű települések és 
kistérségek felzárkóztatását szolgáló foglalkoztatási programra. 
2./ A Képviselőtestület költségvetésében a pályázathoz szükséges saját forrást biztosítja. 
3./ A Képviselőtestület az önkormányzati tulajdont érintő munkák elvégzésére vonatkozóan 
egyetért a nyírtét KHT. pályázaton való részvételével. 
Sényő Község Képviselőtestületének 8/2004.(II.11.) Kt. számú határozata 
A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt, hogy folyamatosan kísérje figyelemmel azokat a pályázati 
lehetőségeket, amennyiben olyan pályázati lehetőséget talál amely a község céljaival megegyező 
tartalommal bír, úgy arra a jogszabályban előírt határidőn belül intézkedjen a pályázat 
elkészítéséről, és benyújtásáról. 
A benyújtott pályázatokról a soron következő Képviselőtestületi ülésen számoljon be. 
Sényő Község Képviselőtestületének 9/2004. (II.11.) Kt. számú határozata 
A Képviselőtestület 
Az EU. Jogharmonizáció végrehajtása érdekében elrendeli a Képviselőtestület által korábban 
hozott és még jelenleg is hatályban lévő önkormányzati rendeletek felülvizsgálatát. 
A felülvizsgálat eredménye alapján a szükséges és indokolt módosításokra a javaslatot 
folyamatosan a Képviselőtestület elé kell terjeszteni. 
 
 
 
Sényő Község Képviselőtestületének 11/2004. (II.11.) Kt. számú határozata 
Sényő Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kölcsey Ferenc Általános Iskola 
Taneszköz beszerzési tervében meghatározottakra a határozat mellékletét képező ütemtervben 
foglaltak alapján kötelezettséget vállal. 
A Képviselőtestület az ütemezés forrásösszetételét pályázatok útján és saját forrásból biztosítja. Az 
ütemterv szerinti éves felhasználási keret összeg: 
                     2004-ben    - 1.000.000 HUF 
                     2005-ben    - 1.200.000 HUF 
                     2006-ban    - 1.400.000 HUF 
                     2007-ben    - 1.600.000 HUF 
                     2008-ban    - 1.800.000 HUF  
 
 
Sényő Község Képviselőtestületének 14/2004.(IV.08.) Kt. számú határozata 
A Képviselőtestület 
A Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda Alapító Okiratát az alábbiakban módosítja: 



Az intézmény neve: Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda Sényő 
Az intézmény típusa: Többcélú nevelési-oktatási intézmény. 
Az intézmény évfolyamainak száma: az általános iskolában 8 évfolyam. 
Az intézményben felvehető maximális tanulólétszám: 180 fő, az óvodában 3 évfolyam, csoportok 
száma  3, felvehető maximális gyermeklétszám összesen: 70 fő. 
Az Alapító Okirat jelen módosításokkal nem érintett része változatlan tartalommal hatályában 
fennmarad. 
Sényő Község Képviselőtestületének 15/2004.(IV.08.) Kt. számú határozata 
A Képviselőtestület 
A Faluvédő és Szépítő Egyesület ajánlását figyelembe véve mint élő növényzet értékének 
megóvása céljából a közég belterületén található az alábbi fákat védetté nyilvánította. 
1./ Quercus robur (zöld juhar) 1db. Kossuth utcán található. 
2./ Acer negundo (zöld juhar) 1 db. Kossuth utcán található. 
3./ Ulmus sp. „Pendula”(csüngő szil) 1 db. Kossuth utcán található. 
4./ Celtis oceidentalis (ostorfa) 1 db. Kossuth utcán található. 
5./ Aesculus hippocastanum (vadgesztenye) 2 db. Kossuth utcán található. 
A védetté nyilvánítás tényét a fa közelében jól látható helyen az időjárástól is védett formában 
közölni kell a lakossággal. 
A Faluvédő és Szépítő Egyesületnek a védett fákat megőrzésre átadja. 
Sényő Község Képviselőtestületének 16/2004. (IV.08.) Kt. számú határozata 
A Képviselőtestület    
1./ Benyújtja pályázatát a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma  által „Községi és városi 
könyvtárak állománygyarapítási összegének támogatására” címmel kiírt pályázatra, és hozzájárul 
az önkormányzat részéről 150 e/Ft saját erő biztosításához, amellyel a már jóváhagyott 
költségvetési támogatáson felül kiegészíti a könyvtár beszerzési keretét. 
2./ Kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázaton elnyert és az önkormányzat által felajánlott 
összegeket a könyvtár rendelkezésére bocsátja. 
Sényő Község Képviselőtestületének 17/2004. (IV.08.) Kt. számú határozata 
A Képviselőtestület 
1./ Pályázatot nyújt be a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Észak-Alföldi Regionális 
Irodájához az 1305 kódszámú projektre. 
A projekt elnevezése: A falusi arculatot megőrző utca és közterület felújítás I. ütem.  
Az önkormányzat a pályázatban vázolt beruházást megvalósítja. 
2./ A beruházás megvalósításához szükséges saját forrást biztosítja: 16.500.000 Ft-ot a pályázatban 
meghatározott mérföldkövek szerint. 
3./ A projekt megvalósításával a kialakított falusi arculatot – az elkészített látványtervek alapján – 
védelemre érdemesnek tartja, melyre vonatkozóan a szükséges intézkedést megteszi 
Sényő Község Képviselőtestületének 18/2004.(IV.08.) Kt. számú határozata 
Sényő Község Képviselőtestülete a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács 
pályázati kiírása alapjain: 
1./ Pályázatot nyújt be Céljellegű Decentralizált támogatásra a Sényői Önkormányzat tulajdonát 
képező köztemetőben található Ravatalozó  felújítására. 
2./ A pályázat benyújtásához szükséges saját forrást éves költségvetéséről szóló rendeletében 
meghatározottak szerint biztosítja. 
3./ Megbízza a polgármestert a pályázat benyújtásával. 
 
 
Sényő Község Képviselőtestületének 24/2004.(IV. 29.) Kt. számú határozata 
A Képviselőtestület 
A közmeghallgatást 2004. június 04-én (pénteken) 9 órától a Polgármesteri Hivatalban tartja. 



A közmeghallgatás témája: Rendezési Terv ismertetése. 
A közmeghallgatás helyéről, idejéről, témájáról, a község lakosságát értesíteni kell. 
A közmeghallgatásról a Közigazgatási Hivatalt értesíteni kell. 
Sényő Község Képviselőtestületének 25/2004.(IV.29.)Kt. számú határozata 
A Képviselőtestület 
Sényő Község Önkormányzata beruházásában megvalósult 070/hrsz-ú mezőgazdasági út építése 
pénzügyi teljesítéséhez a Nyírvíz Kft.(4400. Nyíregyháza, Dugonics u.) szám kölcsönt nyújt. 
Megbízza a polgármestert a kölcsönszerződés aláírásával, és a beruházás pénzügyi 
lebonyolításával. 
Sényő Község Képviselőtestületének 26/2004. (IV.29.) Kt. számú határozata 
A Képviselőtestület 
1./ Úgy határoz, hogy benyújtja pályázatát a Foglalkozáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium 
közmunka programjára a parlagfű elleni védekezést célzó, a hátrányos helyzetű, tartós 
munkanélküli lakosság foglalkoztatását, megélhetését szolgáló foglalkoztatási programokkal 
címmel kiírt pályázatára. 
2./Úgy határoz, hogy benyújtja pályázatát az ESZA Európai Aszociális Alap Nemzeti 
Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató KHT, mint Szerződő Hatóság által a 
Foglalkozáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium megbízásából „Küzdelem a munka világából 
történő kirekesztődés ellen” címmel kiírt pályázatra. 
3./ Úgy határoz, hogy pályázatot nyújt be a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Gazdasági 
Versenyképesség Operatív Program keretében meghirdetett „Az önkormányzatok információ –
szolgáltató tevékenységének fejlesztése” felhívásra, az Első Nyírségi Fejlesztési Társaság 
gesztorságában. 
4./ Vállalja, hogy mindhárom pályázat esetében a megvalósításhoz szükséges saját forrást 
költségvetése terhére biztosítja.   
 
 
 
Sényő Község Képviselőtestületének 29/2004.(VI.16.) Kt. számú határozata  
A Képviselőtestület 
1./ A Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás alapítására vonatkozó megállapodás 
jóváhagyásáról az előterjesztést megtárgyalta, és a mellékelt, a Nyírségi Többcélú Önkormányzati 
Társulás alapítására vonatkozó megállapodás-tervezetet jóváhagyja. 
2./ Felhatalmazza Papp Béla alpolgármestert, hogy a távollévő polgármester helyett a 
megállapodást aláírja. 
Sényő Község Képviselőtestületének 30/2004. (VI.16.) Kt. számú határozata 
A Képviselőtestület 
Felhatalmazza Dr. Kardos Csaba jegyzőt, hogy az Első Nyírségi Fejlesztési Társaság közgyűlésein 
és egyéb rendezvényein továbbá a Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás közgyűlésein és 
egyéb rendezvényein Sényő Község Önkormányzatát teljes jogkörben képviselje. 
A Képviseleti jogkörben történő eljárás során aláírási joggal felruházza. 
Sényő Község Képviselőtestületének 31/2004.(VI.16.)Kt. Számú határozata 
A Belügyminisztérium által kiírt a többcélú kistérségi társulások 2004. évi ösztönző támogatásáról 
szóló pályázati felhívásra történő pályázat benyújtásáról 
A Belügyminisztérium által kiírt a többcélú kistérségi társulások 2004. évi ösztönző támogatásáról 
szóló pályázati felhívásra történő pályázat benyújtásáról a Képviselőtestület az előterjesztést 
megtárgyalta és a Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás keretében Sényő Község 
Önkormányzata részvételével a Belügyminisztérium által kiírt a többcélú kistérségi társulások 
2004. évi ösztönző támogatásáról szóló pályázati felhívásra történő pályázat benyújtásával 
egyetért. 



Sényő Község Képviselőtestületének 31/2004.(VI.19.)Kt. Számú határozata 
a Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás alapítására vonatkozó megállapodás jóváhagyásáról 
A Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás alapítására vonatkozó megállapodás jóváhagyásáról 
a Képviselőtestület az előterjesztést megtárgyalta, és a mellékelt, a Nyírségi Többcélú 
Önkormányzati Társulás alapítására vonatkozó megállapodás-tervezetet jóváhagyja. 
Felhatalmazza Papp Béla alpolgármestert, hogy a távollévő polgármester helyett a megállapodást 
aláírja. 
 
 
Sényő Község Képviselőtestületének 33/2004. (VIII.17.) Kt. számú határozata 
Az önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának első félévi 
helyzetéről szóló tájékoztató, beszámoló elfogadásáról 
Sényő Község  Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször 
módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §-a alapján a helyi önkormányzat 2004. évi 
gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatót, beszámolót az alábbiak szerint hagyja 
jóvá. 
1. Az önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztató az 
önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait - a helyi önkormányzat 
1/2004. (II.11.) Kt. számú költségvetési rendeletében meghatározott címrend szerint - tartalmazza.  
 Az önkormányzat és költségvetési szervei 2004. évi költségvetési 
 előirányzatainak első félévi alakulása 
2. A képviselő-testület az önkormányzat 2004. évi költségvetési előirányzatainak első félévi 
teljesítését az alábbiak szerint fogadja el: 
 

Előirányzat 
megnevezése 

Eredeti 
előirányzat 

Módosított  
előirányzat 

2004. első 
félévi 
teljesítés 

Teljesítés  
alakulása 

Kiadások főösszege  350158 329438 162280 49,3 % 
Bevételek főösszege 350158 329438 165994 50,4 % 

3. Az önkormányzat 2004. évi költségvetési bevételei: 
- eredeti előirányzatait,  
- a módosított előirányzatokat,  
- az első félévi teljesítést, valamint 
- a teljesülés alakulását 
az 1. számú melléklet bevételi forrásonkénti bontásban tartalmazza. 
A bevételek forrásonkénti részletezését az 1. pontban meghatározott előirányzatok és teljesítés 
tagolásban a 2. számú melléklet tartalmazza az önkormányzatra összevontan, valamint az 
önkormányzat részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveire vonatkozóan külön-külön 
részletezésben is. 
4. Az önkormányzat 2004. évi költségvetési kiadásai: 
- eredeti előirányzatait,  
- a módosított előirányzatokat,  
- az első félévi teljesítést, valamint 
- a teljesülés alakulását 
a 3. számú melléklet kiadási jogcím szerinti bontásban tartalmazza. 
5. Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak 2004. első félévi teljesítését a 
képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá: 
 

Előirányzat 
megnevezése 

Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat 

2004. első 
félévi teljesítés 

Teljesítés 
alakulása 



Működési kiadások  298978 278258 126118 45,3 % 
Ebből:  
- személyi jellegű kiadások 95344 95344 46724 49,0 % 

munkaadókat  
terhelő járulékok 

32676 32676 16254 49,7 % 

dologi jellegű 
kiadások 

126528 105808 35921 33,9 % 

speciális célú 
 támogatások 

29570 29570 23551 79,6 % 

Hitel 14860 14860   
Függő, átfutó kiadások   3668  

A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei működési kiadásainak teljesítését és 
a teljesítés alakulását kiemelt előirányzatonként a 4. számú melléklet szerint fogadja el. 
6. Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását az 
alábbiak szerint hagyja jóvá: 

Előirányzat 
megnevezése 

Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat

2004. első 
félévi teljesítés 

Teljesítés 
alakulása 

Felújítási és felhalmozási  
kiadások összesen 

51180 51180 36162 70,7 % 

Ebből:  
- beruházások 
 

51180 51180 36162 70,7 % 

- felújítások     
 
Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését és a 
teljesítés alakulását az 5. számú melléklet tartalmazza. 
7. Az önkormányzat képviselő-testülete a 2004. évi költségvetésében tartalékot nem tervezett. 
Sényő Község Képviselőtestületének 34/2004. (VIII.17.) Kt. számú határozata 
A Képviselőtestület 
A Sényő Község hosszú távú településfejlesztési koncepciójának tervezetét megtárgyalta, és azt 
jóváhagyta. Utasítja a jegyzőt, hogy az ebből eredő további feladatok végrehajtására vonatkozó 
intézkedéseket tegye meg. 
 
Sényő Község Képviselőtestületének 37/2004.(VIII.17.) Kt. számú határozata 
A Képviselőtestület 
A Polgármesteri Hivatal munkájáról adott beszámolót megtárgyalta, és elfogadta. Utasítja a 
jegyzőt, hogy munkája során maximálisan törekedjen arra, hogy a hatályos jogszabályok szerint az 
ügyintézők munkájukat határidőben, és eredményesen végezzék. 
Sényő Község Képviselőtestületének 38/2004.(VIII.17.)Kt. számú határozata 
A Képviselőtestület 
A háziorvos, és védőnő beszámolójának megtárgyalását a mai ülés napirendjéről leveszi. Utasítja a 
polgármestert, hogy a következő testületi ülésen a munkatervtől eltérően napirendi pontként 
tárgyalásra vegye fel. 
Utasítja a jegyzőt, hogy az írásbeli beszámolók elkészíttetéséről és az előadók/háziorvos, 
védőnő/személyes megjelenéséről gondoskodjon. 
Sényő Község Képviselőtestületének 43/2004.(VIII.17.) Kt. számú határozata 
A Képviselőtestület 



A 2004/2005-ös tanévre beiratkozott általános, középiskolai tanulók és felsőfokú intézmények 
hallgatói részére az 59/2002.(VIII.15.) Kt. számú határozat 1.§-ban meghatározott összeget téríti 
meg. 
Sényő Község Képviselőtestületének 44/2004.(VIII.17.) Kt. számú határozata 
A Képviselőtestület 
Sényő Község Képviselőtestülete a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács 
pályázati kiírása alapján: 
1./ Pályázatot nyújt be a Területi Kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatásra a Sényő 
Község Önkormányzat tulajdonát képező köztemetőben található Ravatalozó felújítására. 
2./ A pályázat benyújtásához szükséges saját forrást, 3.150 e/Ft-ot éves költségvetéséről szóló 
rendeletében meghatározottak szerint biztosítja. 
Sényő Község Képviselőtestületének 45/2004.(VIII.17.)Kt. számú határozata 
A Képviselőtestület 
1./ Pályázatot nyújt be a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Agrár és 
Vidékfejlesztési Operatív Programjának 3.4 kódszámú projektjére. 
A projekt elnevezése: A falusi arculatot megőrző utca és közterület felújítás I-II-III. ütem. 
ütem: Sényő helységnév táblától /Nyírtura irányából a bevezető szakasz/- Sényő, Kossuth u. 33. 
/Kúria/ 
 ütem: Sényő, Kossuth u.33.- Sényő, Kossuth u. 95. 
 ütem: Sényő, Kossuth u. 95.- Sényő, Kossuth u. /Napkor felé vezető útszakaszon a helységnév 
tábláig/ 
Az önkormányzat a pályázatban vázolt beruházást megvalósítja. 
2./ A beruházás megvalósításához szükséges saját forrást biztosítja: 
ütem: 21.885.014 e/ Ft. 
III. ütem  tervezői költségvetéshez kapcsolódóan. 
3./ A projekt megvalósításával a kialakított falusi arculatot- az elkészített látványtervek alapján- 
védelemre érdemesnek tartja, melyre vonatkozóan a szükséges intézkedést megteszi. 
 
 
 
 
Sényő Község Képviselőtestületének 45/2004.(VIII.17.) Kt. számú határozata 
Sényő Község Képviselőtestülete a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács 
pályázati kiírása alapján: 
1./ Pályázatot nyújt be a Területi Kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatásra a Sényő 
Község Önkormányzat tulajdonát képező Polgármesteri Hivatal épületének felújítására. 
2./ A pályázat benyújtásához szükséges saját forrást, 3.100 e Ft-ot éves költségvetéséről szóló 
rendeletében meghatározottak szerint biztosítja. 
3./ Megbízza a polgármestert a pályázat benyújtásával. 
 
 
Sényő Község Képviselőtestületének 47/2004.(VIII.17.) Kt. számú határozata 
A Képviselőtestület  
Jávor Attila rendőr őrnagy  a Kemecsei Rendőrőrs őrsparancsnokává való kinevezése mellett foglal 
állást, azt támogatja. 
Sényő Község Képviselőtestületének 48/2004.(VIII.17.) Kt. számú határozata 
1./ A Képviselőtestület egyetért: 
a „Nyírbogdány- Nyírtura-Sényő közös szennyvíztisztító telep bővítése” tárgyú beruházás 
megvalósításával. 
Azzal, hogy a közös beruházás gesztora Nyírbogdány Önkormányzata legyen. 



2./ Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert: 
a gesztori megállapodás aláírására 
a tervezői szerződés ellenjegyzésére azzal, hogy a fizetési határidő 2005.évre tolódjon át. 
A lebonyolító és műszaki ellenőri feladatok ellátásáról szóló Megbízási szerződés ellenjegyzésére. 
Sényő Község Képviselőtestületének 49/2004.(VIII.17.)Kt. számú határozata 
A Képviselőtestület 
A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által kiírt és Nyírbogdány Község gesztorságával 
beadott 16 településre vonatkoztatott „Az önkormányzatok információ-szolgáltató 
tevékenységének fejlesztése (GVOP-2004-4.3.1.)” című pályázathoz szükséges saját erő 
biztosításával egyetért. 
Felkéri a polgármestert a pályázattal kapcsolatos teendők ellátására. 
Sényő Község Képviselőtestületének 50/2004.(VIII.17.)Kt. számú határozata 
A Képviselőtestület 
Utasítja a jegyzőt, hogy gondoskodjon az elhangzottak figyelembevételével a közkifolyók 
darabszámának csökkentésére vonatkozó tervezet elkészítésével. 
 
 
Sényő Község Képviselőtestületének 54/2004.(X.16.) Kt. számú határozata 
A Képviselőtestület 
A település háziorvosi ügyeleti- készenléti ellátásának átszervezéséről szóló előterjesztést 
megvitatta, és elfogadta. 
1./ A település háziorvosi ügyeletének ellátására bekapcsolódik a Nyíregyházi Egészségügyi, 
Szociális és Bölcsődei Igazgatóság által működtetett központi orvosi ügyeletbe 2004. november 
01-től. 
2./ Felkéri a megyei tisztifőorvost, hogy a települést vonja be a nyíregyházi központi orvosi 
ügyeletbe. 
3./ Felkéri a Megyei Egészségbiztosítási Pénztárat, hogy a település háziorvosi ügyeleti 
finanszírozási összegét közvetlenül a Nyíregyházi Egészségügyi, Szociális és Bölcsődei 
Igazgatóságnak folyósítsa.  
4./ Felkéri a település háziorvosait, hogy a folyamatos betegellátás érdekében személyesen 
kapcsolódjanak be a nyíregyházi központi orvosi ügyeleti rendszerbe. 
 
 
Sényő Község Képviselőtestületének 56/2004.(X.07.) Kt. számú határozata 
A Képviselőtestület 
Dr. Noszály János vállalkozó háziorvos beszámolóját – a község egészségügyi szolgáltatásról – 
megtárgyalta, és azt elfogadta. 
Sényő Község Képviselőtestületének 57/2004.(X.07.) Kt. számú határozata 
A Képviselőtestület 
A védőnői szolgálat működéséről adott beszámolót megtárgyalta, és azt jóváhagyta. 
Sényő Község Képviselőtestületének 58/2004. (X.07.) Kt. számú határozata 
A Képviselőtestület 
A Szociális Ellátások Intézményének 2004. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolóját 
megtárgyalta, és azt elfogadta. 
Sényő Község Képviselőtestületének 59/2004.(X.07.) Kt. számú határozata 
A Képviselőtestület 
1./ Úgy határoz, hogy Papp Miklós részére „Sényőért érdemérem” kitüntetést adományoz Sényő 
Község érdekében végzett kiemelkedő munkájáért. 
2./  A kitüntetés 2004. október 22-napján megtartandó ünnepségen kerül átadásra, amelyet Pehely 
Zoltán  polgármester ad át.  



Sényő Község Képviselőtestületének 60/2004. (X .07.) Kt. számú határozata 
A Képviselőtestület 
A 29/2004.(VI.16.) Kt. számú határozatával elfogadta a Nyírségi Többcélú Kistérség 
megalakításáról szóló megállapodást.   
A megállapodást  a Képviselőtestület jelen határozatával módosítja. Az új egységes szerkezetbe 
foglalt megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Sényő Község Képviselőtestületének 61/2004.(X. 7.) Kt. számú határozata 
A Képviselőtestület 
Az egyes gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 8/1998. (IV.30.) Kt. számú rendeletet 
2004. október 07. napjával hatályon kívül helyezi. 
Sényő Község Képviselőtestületének 62/004. (X.07.) Kt. számú határozata 
A Képviselőtestület 
Sényő Község Önkormányzatának Minőségirányítási programját  elfogadja. 
Sényő Község Képviselőtestületének 63/2004(X.07.) Kt. számú határozata 
A Képviselőtestület 
A Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda Minőségirányítási programját   elfogadja. 
 
 
Sényő Község Képviselőtestületének 65/2004(X.07.) Kt. számú határozata 
A Képviselőtestület 
A 29/2004.(VI.16.) Kt. számú határozatával elfogadta a nyírségi Többcélú Kistérség 
megalakításáról szóló megállapodást. 
A megállapodást a Képviselőtestület jelen határozatával módosítja. Az új egységes szerkezetbe 
foglalt megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Sényő Község Képviselőtestületének 66/2004(X.07.) Kt. számú határozata 
A Képviselőtestület 
Az előterjesztést megtárgyalta, és vállalja, hogy a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 
1996. évi XXI. Törvény szerinti kistérségi fejlesztési tanács törvényben foglalt feladatait a 
Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás útján látja el. 
Sényő Község Képviselőtestületének 67/2004(X.07.)Kt. számú határozata 
A Képviselőtestület 
A 12/2002. (XII.18.) Kt. számú rendeletét ismételt kihirdetését elrendelte a mai nappal 15 napra ki 
kell függeszteni a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájára. 
15 nap lejártát követően a jegyző köteles záradékával ismételten ellátni.    
Sényő Község Képviselőtestületének 68/2004(X.07.) Kt. számú határozata 
A Képviselőtestület 
A Kölcsey Ferenc Általános Iskola Pedagógiai Programjának módosításait a szakértői 
véleményezés alapján elfogadta. 
 
 
Sényő Község Képviselőtestületének 70/2004.(X.22.) Kt. számú határozata 
A Képviselőtestület  
1./ 10 millió Ft működési célú hitelt vesz fel a Rakamazi Takarékszövetkezettől 12 hónapi 
időtartamra. 
2./ A hitel fedezeteként a Képviselőtestület felajánlja a Sényő, Kossuth u. 33. szám alatt lévő 421/4 
hrsz-ú ingatlant, amely nem képezi a törzsvagyon részét. 
3./ Megbízza a polgármestert, hogy a hitel felvétele ügyében eljárjon. 
Sényő Község Képviselőtestületének 71/2004.(X.22.) Kt. számú határozata 
A Képviselőtestület 



A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat közös megvalósításáról szóló  Társulási 
megállapodásának módosításait elfogadta. 
Utasítja a polgármestert, hogy a döntésről a társulatot értesítse.   
Sényő Község Képviselőtestületének72/2004.(X.22.) Kt. számú határozata 
A Képviselőtestület 
1./ A Belügyminisztérium Országos Bűnmegelőzési Központ a Társadalmi Bűnmegelőzés Nemzeti 
Stratégiája rövid, közép és hosszú távú céljainak végrehajtásával kapcsolatos kormányzati 
feladatokról szóló 1009/2004. (II.26.) Kormányhatározat II./B. fejezetének 1,3,5,8, alpontjaiban 
meghatározott feladatok megvalósítására kiírt pályázatot támogatja, a hozzá szükséges saját erőt 
223.000,-Ft, azaz: Kettőszázhuszonháromezer forintot biztosít. 
2./ Felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos teendők ellátására. 
 
 
Sényő Község Képviselőtestületének 74/2004.(XI.30.) Kt. számú határozata 
A Képviselőtestület 
Sényő Község Önkormányzatának ¾ éves költségvetési beszámolóját elfogadja. 
Sényő Község Képviselőtestületének 75/2004. (XI.30.) Kt. számú határozata 
A Képviselőtestület 
Az önkormányzat 2005.évi költségvetési koncepcióját elfogadja.  
Sényő Község Képviselőtestületének 76/2004.(XI. 30.) Kt. számú határozata 
Sényő Község Képviselőtestülete a BURSA HUNGARICA  Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat rendszerhez csatlakozva az alábbi határozatot hozza: 
1./ Sényő Község Önkormányzata támogatásban részesíti a 3./ bekezdésben foglalt felsőoktatási 
intézményben tanulókat, mivel megfelelnek a pályázatban kiírt feltételeknek és a Képviselőtestület 
pályázataikat megismerve őket rászorulóknak minősítette. 
2./ Az önkormányzati támogatás, azaz az ösztöndíj folyósításának időtartama 10 hónap, amely két 
egymást követő tanulmányi félév. 
A folyósítás kezdete: 2005. január 01. 
A folyósítás összege: 2.500,-Ft/fő/hó. 
 
 
Sényő Község Képviselőtestületének 78/2004.(XI.30.) Kt. számú határozata 
A Szociális Szolgáltató Központ vezetői álláshelyére pályázat kiírásáról 
Sényő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Szociális Szolgáltató 
Központ vezetői állásának betöltésére 
Pályázati feltételek: 
magyar állampolgárság 
büntetlen előélet 
felsőfokú szociális alapvégzettség: általános szociális munkás, szociális szervező, szociálpolitikus, 
szociálpedagógus, /pályázhat, aki a képesítés megszerzése érdekében már oktatásban vesz részt/ 
szociális területen szerzett legalább 2 év szakmai gyakorlat 
A pályázatnál előnyt jelent: 
2 évnél hosszabb, szociális területen szerzett vezetői gyakorlat 
Munkakörön belüli feladatok: 
a Szociális Szolgáltató Központ feladatkörébe tartozó idősek otthona, idősek klubja, házi 
segítségnyújtás, családsegítés, étkeztetés szakfeladatok irányítása 
A pályázathoz csatolni kell: 
3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, 
iskolai végzettséget és képesítést tanúsító okiratot vagy annak hiteles másolatát, /oktatásban történő 
részvétel esetén iskolalátogatási igazolás/  



részletes szakmai önéletrajzot 
 
A kinevezetés határozatlan időre szól, az álláshely az elbírálást követően azonnal betölthető. 
Illetmény: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján. 
A pályázat benyújtása: a Belügyi Közlönyben való megjelenéstől számított 60 napon belül Sényő 
Község polgármesteréhez az alábbi címre: 4533 Sényő, Kossuth u. 69. 
A pályázatot tartalmazó zárt borítékra kérjük ráírni: „Szociális Szolgáltató Központ vezetői 
munkakör pályázat”. 
A pályázat elbírálásának rendje: a bizalmasan kezelt pályázatok a határidőt követő 30 napon belül 
kerülnek elbírálásra. 
A pályázat eredményéről az elbírálástól számított 8 napon belül a pályázók írásban kapnak 
értesítést. Az eredménytelenül pályázók pályázati anyagát az értesítéssel egyidejűleg 
visszaküldjük. 
Részletesebb információ Sényő Közésg polgármesterétől kérhető a 06-42/231-704-es 
telefonszámon. 
 


