
 
 
 
Sényő Község Képviselőtestületének 2/2005. (I.25.) Kt. számú határozata 
a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás alapítására vonatkozóegységes szerkezetű megállapodás jóváhagyásáról 
A Képviselő- testület az előterjesztést megtárgyalta, és  
A  Nyírségi  Többcélú Kistérségi Társulás alapítására vonatkozó megállapodás módosításával egyetért és a 
megállapodásnak a módosítások alapján egységes szerkezetbe foglalt szövegtervezetét a jelen határozat 
mellékletének megfelelően j ó v á h a g y j a. 
Felhatalmazza:  Pehely Zoltán polgármestert a végleges megállapodás aláírására. 
Sényő Község Képviselőtestületének 3/2005.(I.25.) Kt. számú határozata 
A Képviselőtestület 
a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás egységes szerkezetű alapító okiratának 
elfogadásáról  
A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta, és  
A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás létrehozására irányuló megállapodás módosításai által megkívánt 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a mellékletekben foglaltak szerint elfogadja. 
Sényő Község Képviselőtestületének 4/2005.(I.25.) Kt. számú határozata 
A Képviselőtestület 
a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás és a Sényő Község Önkormányzata és a között megkötendő Közoktatási 
feladat ellátási megállapodás jóváhagyásáról 
A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta, és  
a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás és a Sényő Község Önkormányzata és a között megkötendő Közoktatási 
feladat ellátási megállapodással egyetért és annak szövegtervezetét a jelen határozat mellékletének megfelelően  
j ó v á h a g y j a . 
Sényő Község Képviselőtestületének 5/2005.(I.25.) Kt. számú határozata 
A Képviselőtestület 
a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás és a Sényő Község Önkormányzata között megkötendő Egészségügyi  
feladat ellátási szerződés  jóváhagyásáról 
A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta, és  
a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás és a Sényő Község Önkormányzat között megkötendő Egészségügyi  feladat 
ellátási szerződéssel  egyetért és annak szövegtervezetét a jelen határozat mellékletének megfelelően  
j ó v á h a g y j a . 
Sényő Község Képviselőtestületének 6/2005.(I.25.) Kt. számú határozata 
A Képviselőtestület 
A Belügyminisztérium által kiírt a Többcélú Kistérségi  Társulások által ellátott egyes közszolgáltatások 2005. évi 
normatív működési támogatásáról szóló pályázati felhívásra történő pályázat benyújtásáról 
A Képviselőtestület az előterjesztést megtárgyalta, és  
A Belügyminisztérium által kiírt a Többcélú Kistérségi Társulások által ellátott egyes közszolgáltatások 2005. évi 
normatív működési támogatásokról szóló pályázati felhívásra történő pályázat benyújtásával egyetért. 
Felhatalmazza  a Többcélú Kistérségi Társulások vezetőjét a pályázat benyújtására. 
Sényő Község Képviselőtestületének 7/2005. (I.25.) Kt. számú határozata 
A Képviselőtestület 
- belső ellenőri feladatok ellátására köztisztviselő közös foglalkoztatásával - 
A Képviselőtestület az előterjesztést megtárgyalta, és  
Nyírtelek Nagyközség Önkormányzata 
Kálmánháza Község Önkormányzata 
Kótaj Község Önkormányzata 
Nagycserkesz Község Önkormányzata 
Napkor Község Önkormányzata 
Nyírpazony Község Önkormányzata 
Nyírtura Község Önkormányzata 
Sényő Község Önkormányzata  a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 41.§-a, valamint a helyi 
önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. Törvény ( a továbbiakban: Ttv.) 8. § 
(1) bekezdése, továbbá az államháztartás rendjéről szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény (a továbbiakban: 
Áht.)121/A.§-a és a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI.26.) Korm. rendelet ( a 
továbbiakban: Vhr.) 36.§ (2) bekezdése alapján- a hatékonyabb, szakszerűbb és költségtakarékosabb működés 



érdekében- főállású belső ellenőr közös foglalkoztatásában (a továbbiakban: Belső ellenőr), a belső ellenőrzés közös 
megszervezésében állapodnak meg és ebből a célból jelen megállapodást hoznak létre köztisztviselő közös 
foglalkoztatására. 
Felhatalmazza:  Pehely Zoltán polgármestert a végleges megállapodás aláírására. 
Sényő Község Képviselőtestületének 8/2005. (I.25.) Kt. számú határozata 
A Képviselőtestület 
A Szociális Segítőszolgálat közös megvalósításáról szóló társulási megállapodást a melléklet szerint jóváhagyja. 
Felhatalmazza:  Pehely Zoltán polgármestert a megállapodás aláírására. 
Sényő Község Képviselőtestületének 9/2005.(I.25.) Kt. számú határozata 
A Képviselőtestület 
 A Kemecsei Rendőrörs részére havi 6.000Ft/hó támogatást nyújt 2005. január 01.-től. 
Utasítja a jegyzőt, hogy a támogatási szerződést készítse el. . 
Sényő Község Képviselőtestületének 10/2005.(I.25.) Kt. számú határozata 
A Képviselőtestület 
Csák József rendőr alezredes kinevezését támogatja. 
Sényő Község Képviselőtestületének 11/2005.(I.25.)Kt. számú határozata 
A Képviselőtestület 
Sényő Község Önkormányzat 2005. évi Munkatervét elfogadja. 
 
Sényő Község Képviselőtestületének 15/2005.(I.25.) Kt. számú határozata 
A Képviselőtestület 
1./ Sényő Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy határoz, hogy a 450,451,459 hrsz-ú ingatlanok ingyenes 
önkormányzati tulajdonba kerülését kezdeményezi. 
2./ A Képviselőtestület felhatalmazza Pehely Zoltán polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az 
ingatlan tulajdonjogának Sényő Község Önkormányzata részére történő megszerzése érdekében. 
3./ Az ingatlant Sényő Község Önkormányzata A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §-ában 
meghatározott településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, valamint a közterületek fenntartása 
önkormányzati feladat ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni, és falusi arculat esztétikussá tétele célra kívánja 
felhasználni. 
4./ Az önkormányzat saját költségén vállalja az ingatlan környezeti állapotának felmérését, szükség esetén 
kármentesítését, és az ingatlanok vonatkozásában lemond az állammal szemben támasztott bármely követeléséről. 
5./ Az önkormányzat vállalja, hogy tájékoztatja a KVI-t az ingatlanokkal kapcsolatos értékesítési szándékáról. 
Az önkormányzat vállalja, hogy az ingatlan önkormányzati tulajdonban maradása esetén, az ingatlan tulajdonba 
adásától számított 5 éven át évente, a tárgyévet követő év első felétől kezdődően tájékoztatja a KVI-t a hasznosítási 
cél megvalósításáról. 
6./ Sényő Község Önkormányzata vállalja, hogy az 1. pontban feltüntetett ingatlanok tulajdonjogát az ingatlanokra 
vonatkozó terhekkel együtt veszi át. 
Sényő Község Képviselőtestületének 16/2005. (I.25.) Kt. számú határozata 
A Képviselőtestület 
Megbízza az INTER-REAL AUDIT Könyvvizsgáló RT-t az Önkormányzat könyvvizsgálatával 2005. 01. 01. 
napjától 2005. 12. 31. napjáig. A részletes feltételeket a felek között létrejövő szerződés tartalmazza. 
Sényő Község Képviselőtestületének 17/2005.(I.25.) Kt. számú határozata 
A Képviselőtestület 
2005. január 01-től kilép a TÖOSZ-ból. 
Megbízza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg. 
 
 
Sényő Község Képviselőtestületének 19/2005.(IV.13.) Kt. számú határozata 
A Képviselőtestület 
 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 Bentlakásos Idősek Otthona 20 férőhellyel történő bővítésre. 
2./ A pályázat benyújtásához szükséges saját forrást,16.973 e/Ft-ot éves költségvetéséről szóló  rendeletének 2. számú 
mellékletének 7. sorszáma alatt biztosítja. /A saját forrás formája: ingatlan értékesítésből származó bevétel./ 
3./ Megbízza a polgármestert a pályázat benyújtásával 
 
 



 
Sényő Község Képviselőtestületének 21/2005.(IV.22.) Kt. számú határozata 
A Képviselőtestület 
A Szociális Ellátások Intézményének beszámolóját elfogadja. 
 
 
Sényő Község Képviselőtestületének 25/2005.(IV.22.) Kt. számú határozata 
A Képviselőtestület 
Hozzájárul ahhoz, hogy a Sényő Com KHT. tulajdonába lévő sényői 137/1 hrsz-ú ingatlanon lévő felülépítményt 
hatósági engedély birtokában elbontsa. 
Sényő Község Képviselőtestületének 26/2005.(IV.22.) Kt. számú határozata 
A Képviselőtestület 
Hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat intézményhálózatának energetikai korszerűsítése tárgyában a Fényinvest 
Rt-vel megállapodást kössön. A vizsgálatról készült anyagot a testület újból tárgyalni fogja. 
Sényő Község Képviselőtestületének 27/2005.(IV.22.) Kt. számú határozata 
A Képviselőtestület 
A Sényőért 99 Közalapítvány 1999. 02.16-án kelt alapító okiratát az alapítók az alábbiak szerint módosítják: 
1./ Az Alapító okirat 9. pontjában a vagyon felhasználása részben a 4. bekezdésben törlésre került, helyette az alábbi 
szövegrész kerül: 
„ A közalapítvány céljaira- a kuratórium döntése alapján, kivételes esetben felhasználható az alapítói vagyon része is, 
úgy azonban, hogy az alapítói vagyon tőkehányada nem csökkenhet 10.000-Ft, azaz Tízezer forint alá.” 
2./ Az alapító okirat 11. pontjában a kuratórium működésének első bekezdése az alábbi szövegrésszel egészül ki: 
„A  kuratórium üléseit az elnök legalább évente egy alkalommal köteles összehívni.” 
3./ Az alapító okirat 12. pontjában szereplő Felügyelő bizottság tagjai törlésre kerülnek, az alapítók új felügyelő 
bizottsági tagokat bíznak meg 3 éves időtartamra 2005.03.01-től 2008.03.01-ig.: 
Vass Istvánné (sz.:1957.an.: Simán Mária, In.: Abán Mária) 
4533. Sényő, Dózsa Gy. u.9. 
Szabó Csilla (sz.: 1981.07.08. an.: Fintor Erzsébet) 
4400. Nyíregyháza, Rákóczi u. 94. 
Sujszterics Emese (sz.: 1980.10.01. an.: Riskó Judit) 
4533. Sényő, Béke u.21. 
Az alapító okirat 12. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki: 
„A felügyelő bizottság tagjai közül elnököt választ. A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze írásban 
legalább nyolc nappal az ülések előtt. A felügyelő bizottság évente legalább két alkalommal ülésezik. A 
határozatképességhez két tag jelenléte szükséges. Határozatait egyszerű szótöbbséggel nyílt szavazással hozza. 
Az alapító okirat módosítással nem érintett része hatályában változatlanul fennmarad. Az alapító okirat elkészítésére, 
ellenjegyzésére és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság előtti eljárásra az alapítók Dr. Fehérvári János ügyvéd 
részére adnak megbízást.  
Sényő Község Képviselőtestületének 28/2005.(IV.22.) Kt. számú határozata 
A Képviselőtestület 
A szilárd  kommunális hulladék szállítására a Nyír-Flop Kft-vel kötött szerződés  módosítását elfogadja. 
Sényő Község Képviselőtestületének 29/2005.(IV.22.) Kt. számú határozata 
A Képviselőtestület 
Az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium és a nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet 
közreműködésével kiírt” a szociális szolgáltatások 2005. évi fejlesztésre” pályázati felhívásra pályázatot nyújt be a 
sényői Szociális Ellátások Intézményében demens betegek ellátási feltételeinek javítására. Az önkormányzat a 
beruházás megvalósításához szükséges saját forrást biztosítja. A beruházás költség és forrás összetétele:  
Saját erő: 600eFt 10,7% 
Igényelt támogatás: 5.000eFt 89,3% 
A megvalósítás teljes költsége: 5.600Ft  100%    
 
Sényő Község Képviselőtestületének 31/2005.(IV.22.) Kt. számú határozata 
A Képviselőtestület 
1./ 5,8 millió Ft előfinanszírozási 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 39/2005.(V.30.) Kt. számú határozata 
A Képviselőtestület 
A Sényő COM KHT. 2004. évi tevékenységének gazdasági, és költségvetéséről szóló beszámolóját a könyvvizsgálói 
jelentéssel elfogadja. 
Sényő Község Képviselőtestületének 40/2005. (V.30.) Kt. számú határozata 
A Képviselőtestület 
Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács TRFC 2005. pályázati felhívása alapján pályázatot nyújt be „ Teleház 
fejlesztése Fogyatékosok Internet hozzáférésének javítása” program és fejlesztési megvalósítására. 
A pályázat megvalósításához szükséges saját forrást 3.764.126 Ft-ot költségvetési rendeletében biztosítja. 
Sényő Község Képviselőtestületének 42/2005.(VI.23.) Kt . számú határozata 
A Képviselőtestület a Szabolcs-Szatmár-Bereg  Megyei Közigazgatási Hivatal 5273/2005. számú és a 6667/2005. 
számú törvényességi észrevételét megtárgyalta, azt tudomásul vette, és utasítja a jegyzőt, hogy a soron következő 
Képviselőtestületi ülésre az észrevételben foglaltaknak megfelelően az érintett rendeletek korrekciójához az 
előterjesztéseket elfogadásra készítse el. 
Sényő Község Képviselőtestületének 43/2005.(VI.23.) Kt. számú határozata 
Sényő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Szociális Szolgáltató Központ 
intézményvezetői 
álláshelyének betöltésére. 
Pályázati feltételek: 
- az 1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletében előírt képesítés (pályázhat, aki a képesítés megszerzése 
érdekében már oktatásban vesz részt), 
magyar állampolgárság, 
büntetlen előélet, 
legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a szociális ellátás területén végzett 
munkakörben szerzett szakmai gyakorlat. 
Előnyt jelent: 
2 évnél hosszabb, szociális területen szerzett vezetői gyakorlat 
A pályázatnak tartalmaznia 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 megbízás időtartama: 5 év, 2005. szeptember 1-jétől 2010. augusztus 30-áig. 
Az álláshely betölthető: 2005. szeptember 1-jén. 
Bérezés: közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény alapján. 
A pályázat benyújtásának határideje: a Szociális Közlönyben való megjelenéstől számított 15.nap. 
A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázat ”Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetői pályázat” 
jeligével ellátva, Sényő Község polgármestere részére (4533. Sényő, Kossuth u. 69.) kell benyújtani. 
A pályázat elbírálásának határideje: a  pályázati  határidő lejártát követő 15 napon belül összehívott képviselőtestületi 
ülés. 
Részletes információ Sényő Község polgármesterétől kérhető a 06-42/231-704-es telefonszámon. 
 
 
Sényő Község Képviselőtestületének 45/2005. (VII.18..) Kt. számú határozata 
A Képviselőtestület 
Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács TRFC 2005. pályázati felhívása alapján pályázatot nyújt be „ Teleház 
fejlesztése Fogyatékosok Internet hozzáférésének javítása” program és fejlesztés megvalósítására. 
A pályázat megvalósításához szükséges saját forrást 2.510.126 Ft-ot költségvetési rendeletében biztosítja. 
Sényő Község Képviselőtestületének 46/2005.(VII.18.) Kt . számú határozata 
A Képviselőtestület 
 A Környezetvédelmi és Vízügyi célelőirányzat (KÖVICE) 2004. évi „Zöld Forrás „ pályázati felhívása alapján a 
Pátria program – 4.1 ”Kistelepülések   Környezetvédelmi programjának kidolgozása„ elnevezésű támogatás 
keretében megvalósított Települési Környezetvédelmi Programot elfogadja.  
 
 



Sényő Község Képviselőtestületének 48/2005.(VIII.31. )Kt  számú határozata 
Az önkormányzat 2005. 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 2005. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló 
tájékoztatót, beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá. 
1. Az önkormányzat 2005. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztató az önkormányzat, valamint 
az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait - a helyi önkormányzat 1/2005. (I.24.) Kt számú költségvetési 
rendeletében meghatározott címrend szerint - tartalmazza.  
 Az önkormányzat és költségvetési szervei 2005. évi költségvetési 
 előirányzatainak első félévi alakulása 
2. A képviselő-testület az önkormányzat 2005. évi költségvetési előirányzatainak első félévi teljesítését az alábbiak 
szerint fogadja el: 
Előirányzat 
megnevezése 

Eredeti 
előirányzat 

Módosított  
előirányzat 

2005. első félévi 
teljesítés 

Teljesítés  
alakulása % 

Kiadások főösszege  288.010 288.010 162.491 56,42 
Bevételek főösszege 288.010 288.010 158.294 54,96 
3. Az önkormányzat 2005. 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 költségvetési szerveire 
vonatkozóan külön-külön részletezésben is. 
4. Az önkormányzat 2005. 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 2005. első félévi teljesítését a képviselő-testület a 
következők szerint hagyja jóvá: 
Előirányzat 
megnevezése 

Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat 

2005. első félévi 
teljesítés 

Teljesítés 
alakulása % 

Működési kiadások  273.019 272.055 148.571 54,6 
Ebből:  
- személyi jellegű kiadások 111.471 111.915 59.859 53,5 
munkaadókat  
terhelő járulékok 

36.530 36.529 20.047 54,9 

dologi jellegű 
kiadások 

99.243 98.686 39.824 40,4 

 -  Támogatások, átadott 
pénzeszközök 

14.935 14.935 23.789 159,3 

-  Hitel, függő, átfutó, kiegyen-lítő 
kiadások 

10.000 10.000 5.052 50,5 

A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei működési kiadásainak teljesítését és a teljesítés 
alakulását kiemelt előirányzatonként és intézményenkénti bontásban 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 

2005. első félévi 
teljesítés 

Teljesítés 
alakulása 

Felújítási és felhalmozási  kiadások 
összesen 

14.991 15.115 13.920 92,1 

Ebből:  
- beruházások 1.376 - 1.573  



- felújítások 9.070 9.070 8.338 91,9 
- hiteltörlesztés 4.545 4.545 2.340 51,5 
-hitel kamata - 1.500 1.669 111,3 
Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását 
az 5. számú melléklet tartalmazza. 
 
 
Sényő Község Képviselőtestületének 52/2005.(VIII.31.) Kt  számú határozata  
A Képviselőtestület 
A 14/2004.(IV.08.) Kt  számú határozatát- mellyel a Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda Alapító Okiratát 
fogadta el – az alábbiak szerint módosítja: 
A határozat 1./ pontjában meghatározott óvodai csoportok számát 2-re, A felvehető maximális gyermeklétszámot 
összesen: 55 főre csökkenti. 
A határozat 4./ pontjában meghatározott alaptevékenység bővül: Sajátos nevelési igényű tanulók közül: enyhe 
értelmi, testi érzékszervi fogyatékos gyermekek integrált nevelése oktatásával. 
A határozat a módosítással nem érintett részeket változatlan tartalommal fenntartja. 
Sényő Község Képviselőtestületének 53/2005.(VIII.31.) Kt  számú határozata 
A Képviselőtestület 
Az 59/2002.(VIII.15.) Kt számú határozatának  
3./ pontjában írt 6.000Ft/fő összeget 5.000Ft/fő összegre, 
a 4./ pontjában írt 12.000Ft/fő  összeget  10.000Ft/fő összegre módosítja. 
A határozat a módosítással nem érintett részeket változatlan tartalommal fenntartja. 
Sényő Község Képviselőtestületének 54/2005.(VIII.31.) Kt  számú határozata 
A Képviselőtestület 
A Szabolcs-Szatmár-Bereg  Megyei Temetkezési Vállalatban a Mátészalka Város Önkormányzatát megillető 
19638/387190-ed részarányát nem kívánja megvásárolni, elővásárlási jogáról lemond. 
Sényő Község Képviselőtestületének 55/2005.(VIII.31.) Kt  számú határozata 
A Képviselőtestület 
A Szabolcs-Szatmár-Bereg  Megyei Temetkezési Vállalatban meglévő 1347/387190-ed részarányát 250.326Ft eladási 
áron, értékesítésre felajánlja  valamennyi társtulajdonos, valamint a vállalat menedzsmentje részére. 
A vevőnek a vételárat a szerződés aláírásától számított 15 napon belül kell megfizetni. Az adásvételi szerződés 
aláírására a polgármester jogosult.  
Az értékesítésből befolyt vételár teljes összegét a Sényő Község Önkormányzata tulajdonában lévő temető 
felújítására kell fordítani. 
Sényő Község Képviselőtestületének 56/2005.(VIII.31.) Kt  számú határozata 
A Képviselőtestület 
A 2004/2005-ös tanévben igénybevett iskolatej programot nem kívánja igénybe venni. 
A 2005/2006-os tanévben I-IV. osztályos tanulók részére minden oktatási napon egy ingyen ebédet biztosít. 
Sényő Község Képviselőtestületének 57/2005.(VIII.31.) Kt  számú határozata 
A Képviselőtestület 
Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács TRFC 2005. pályázati felhívása alapján pályázatot nyújt be „ 
Általános  Közoktatási és Művelődési Központ kialakítására ” program és a fejlesztés megvalósítására. 
A pályázat megvalósításához szükséges saját forrás 28.945.581 Ft, melynek formája 13.945.581 Ft-ot a költségvetési 
rendeletében biztosítja. A fennmaradó 15.000.000Ft-ot hitel formájában kívánja biztosítani.  
Sényő Község Képviselőtestületének 58/2005.(VIII.31.) Kt  számú határozata 
A Képviselőtestület 
Megbízza Vass Istvánnét, hogy a soron következő testületi ülésre készítsen beszámolót, milyen lehetőségek vannak a 
vállalkozásba kiadott konyhák üzemeltetésével kapcsolatban és  milyen feltételekkel lehet a vállalkozásba adott 
konyhát működtetni.   
 
 
Sényő Község Képviselőtestületének 60/2005.(IX.28.) Kt .számú határozata 
A Képviselőtestület 
A (OFA KÖR/2005 – Munkanélküliek társadalmi és munkaerőpiaci reintegrációja a nagyközségek, kistelepülések 
elhanyagolt, leromlott részeinek, közterületeinek, közösségi tereinek revitalizációjával- pályázati felhívásra)” 
Foglalkoztatással a NYITÖT Kistelepüléseiért” című pályázatban bemutatott, és az önkormányzatra vonatkoztatott 



támogatást igénylő projekt megvalósítását, az önkormányzat közérdekű komplex településfejlesztési célkitűzésnek 
tekinti és támogatja. 
Sényő Község Képviselőtestületének 61/2005.(IX.28.) Kt. számú határozata 
A Képviselőtestület 
1./ Támogatja a térség településeinek azon szándékát, mely szerint a Kemecsei Mentőállomásra 24 órás esetkocsi 
kerüljön visszaállításra. Az önkormányzatnak az esetkocsi visszaállításával kapcsolatban esetlegesen felmerülő 
pénzügyi hozzájárulás anyagi fedezet hiányában nem áll rendelkezésére. 
Sényő Község Képviselőtestületének 62/2005.(IX.28.) Kt. számú határozata 
A Képviselőtestület 
1./  A Közép-Szabolcsi Kistérségi Társulás állati hulladék gyűjtőhely bővítésére irányuló projektjéhez nem 
csatkakozik. 
2./ Megbízza a polgármestert, hogy a Nyíregyháza Városüzemeltetési KHT-val kösse meg a szerződést a községben 
keletkezett állati hulladék tárolására, és befogadására. 
 
Sényő Község Képviselőtestületének 64/2005.(IX.28.) Kt. számú határozata 
A Képviselőtestület 
- a sényői 421/5 hrsz-ú 870m2 ingatlan tulajdonjogának visszaszerzését elfogadja, oly módon, hogy elsősorban a 
Hajdudorogi Egyház Püspökével kötött ajándékozási szerződés felbontását kell kezdeményezni, és az eredeti 
állapotot helyreállítani, másodsorban az ingatlant  vissza kell vásárolni. A vételár maximum: 500.000Ft. 
Sényő Község Képviselőtestületének 65/2005.(IX.28.) Kt. számú határozata 
A Képviselőtestület 
Foglalkozáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium- Kormányzati közfoglalkoztatási program (FMM- BM-ICSSZEM 
közmunkapályázat 2005-2006.) pályázati jogát átruházza a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás javára. 
Sényő Község Képviselőtestületének 66/2005.(IX.28.) Kt. számú határozata 
A Képviselőtestület 
a szennyvízbekötések támogatásához családonként illetőleg igénylőnként a bekötési költség 50%-át maximum 
40.000Ft-ot támogatást nyújt. 
az anyagi fedezetet az önkormányzat ingatlanértékesítési bevételeiből fedezi. 
megbízza a polgármestert, hogy a szerződéses feltételeket dolgozza ki és az igénylőkkel a szerződést kösse meg. 
Megbízza a jegyzőt a szükséges rendelet-módosítás elkészítésével.   
Sényő Község Képviselőtestületének 67/2005.(IX.28.) Kt. számú határozata 
A Képviselőtestület 
A BURSA HUNGARICA Ösztöndíj Alaphoz anyagi fedezet hiányában nem járul hozzá. 
 
Sényő Község Képviselőtestületének 69/2005.(IX.28.) Kt. számú határozata 
A Képviselőtestület 
A belső ellenőrzési feladatok ellátására kötött feladat-ellátási szerződés megszüntetését elfogadta, és egyben 
határozott arról, hogy a belső ellenőri feladatokat a NYITÖT munkaszervezete látja el.  
Sényő Község Képviselőtestületének 70/2005.(IX.28.) Kt. számú határozata 
A Képviselőtestület 
A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társuláshoz tartozó önkormányzatok és intézményeik belső ellenőrzési kézikönyvét 
elfogadta. 
Sényő Község Képviselőtestületének 71/2005.(IX.28.)Kt. számú határozata 
 Az Általános Iskola és Óvoda  Alapító Okirata 
A Képviselőtestület az 1992. évi XXXVIII. Tv.88§.(3) bekezdése, valamint az 1993. évi LXXIX. Tv. 37.§.(5) 
bekezdésére tekintettel, az 1990. évi LXV. Tv.9.§. (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az Általános 
Iskola és Óvoda alapító okiratát az alábbiak szerint állapítja meg. 
1./ 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 intézménybe felvehető maximális 
tanulólétszám: 180 fő. 
Az óvodában a csoportok száma: 2 
A felvehető maximális gyermeklétszám összesen: 55fő 
2./ Az intézmény székhelye: 4533. Sényő, Kossuth u. 20/c. 
3./ A székhelyén kívül működő intézményegység telephelye: 
- Óvoda: Sényő, Kossuth u. 22. 
4./ Alaptevékenysége 



801214 (szak.f.szám) iskolai alapfokú oktatás (szakfeladat) 
801115 (szak.f.szám) Óvodai nevelés 
800513 (szak.f.szám)napközi otthonos és tanulószobai ellátás 
Sajátos nevelési igényű tanulók, enyhe értelmi, testi érzékszervi fogyatékos gyermekek integrált nevelése oktatása 
Kiegészítő tevékenység: az alaptevékenység során felszabaduló szabad kapacitás- az ellátás színvonala érdekében 
értékesíthető 
Vállalkozói tevékenysége nincs 
5./ Az intézmény szakmailag önálló 
6./ Jogállása: Jogi személyként működő részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. 
7./ Az intézmény felügyeleti szerve, fenntartója: Sényő Község Képviselőtestülete Sényő, Kossuth u. 69. 
8./ Alapító szerve: Sényő Község Önkormányzata 
Létesítésének éve: 1990. 
9./ Az intézmény vezetője: Sényő Község Képviselőtestülete által nyilvános pályázat útján, határozott időre 
megbízott igazgató 
Az intézmény vezetőjének kinevezése 
A kinevezést, felmentést, fegyelmi jogkört kivéve az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 
10./ A feladat ellátást szolgáló vagyon megnevezése, értéke 
1/1, ½ hrsz. Általános Iskola épülete: 33 814 899 Ft (nettó) 
66 hrsz. Óvoda épülete : 4 407 331 Ft (nettó) 
és az intézmény vagyonleltárában szereplő berendezések és felszerelések 
11./ A vagyon feletti rendelkező: Sényő Község Képviselőtestülete 
12./ Az intézmény körzete:  Sényő Község Közigazgatási területe. 
13./ Felkéri a polgármestert, hogy a nyilvántartásba vétel céljából gondoskodjon az alapító okirat továbbításáról a 
Magyar Államkincstár felé. 
14./ Felkéri a polgármestert, hogy az érintett intézmény vezetője részére az alapító okiratot adja át. 
 
 
Sényő Község Képviselőtestületének 73/2005.(XI.30.) Kt. számú határozata 
A Képviselőtestület 
Sényő Község Önkormányzatának ¾ éves költségvetési beszámolóját elfogadja. 
Sényő Község Képviselőtestületének  74/2005. (XI.30.) Kt. számú határozata 
A Képviselőtestület 
Az önkormányzat 2006. évi költségvetési koncepcióját elfogadja. 
Sényő Község Képviselőtestületének 75/2005.(XI.30.) Kt . számú határozata 
A Képviselőtestület 
15 millió Ft. rulirozó hitelt vesz fel a Rakamazi Takarékszövetkezettől. 
Sényő Község Képviselőtestületének 76/2005.(XI.30.) Kt. Számú határozata 
A Képviselőtestület 
Az Önkormányzat 2006. Évi Munkatervét elfogadja. 
Sényő Község Képviselőtestületének 77/2005.(XI.30.) Kt. Számú határozata 
A Képviselőtestület 
Az Önkormányzat 2006. Évi belső ellenőrzési tervét elfogadja. 
Sényő Község Képviselőtestületének 78/2005.(XI.30.) Kt. számú határozata 
A Képviselőtestület 
Az Állami Számvevőszék vizsgálati jelentésében foglaltakat tudomásul vette. 
A javaslatokat intézkedési terv szerint megvalósítja. 
Megbízza a polgármestert és a jegyzőt az intézkedési terv végrehajtásával. 
 
 
Sényő Község Képviselőtestületének 80/2005.(XI.30.) Kt. Számú határozata 
A Képviselőtestület 
A FARMTEJ KFT 4501 Kemecse Szent István u. 1. szám alatti székhelyű Gazdasági társaság Sényő Község 
Önkormányzat rendezési terve módosítását kezdeményező kérelmét elfogadja, a kérelemben foglaltak szerint a 
rendezési terv módosítása iránt a szükséges  intézkedést megteszi. 
A rendezési terv módosításával kapcsolatban felmerülő költségeket viselésének feltételeit Sényő Község 
Önkormányzata és a Farmtej KFT szerződésben rögzíti. 
A rendezési tervben meghatározott új utca megnyitásokat felülvizsgálja és a szükséges intézkedéseket megteszi. 



 


