
 
Sényő Község Képviselőtestületének 2/2007.(I.24.) Kt. számú határozata 
A Képviselőtestület 
A Szociális Otthon működéséhez szükséges okiratokat elfogadja. 
Sényő Község Képviselőtestületének  3/2007.(I.24.)Kt. számú határozata 
A Képviselőtestület 
Sényő Község Önkormányzata és Napkor Község Önkormányzata között létrejött Társulási 
Megállapodás a Közoktatási Intézmény közös fenntartására vonatkozó megállapodást elfogadja.  

 
Sényő Község Képviselőtestületének 4/2007.(I.24.) Kt. számú határozata 
A Képviselőtestület   
1./ Az Észak Alföldi Regionális Operatív Program keretei között a 4.2.1.pályázati konstrukcióban 
Oktatási és Multikulturális Centrum létrehozására pályázatot nyújt be a NYITÖT által elfogadott 
ütemterv szerint. /A jegyzőkönyv melléklete/ 
2./ Pályázatot nyújt be az Egészségház (Orvosi rendelő) akadálymentesítésére. /A beruházásra 
vonatkozó adatok a jegyzőkönyv mellékletében/  
Sényő Község Képviselőtestületének 6/2007.(I. 31.)Kt. számú határozata 
A Képviselőtestület 
Sényő Község Önkormányzata ÖNHIKI igénylésére vonatkozó kérelmét jóváhagyja. 
Sényő Köség Képviselőtestületének 7/2007.(I.31.) Kt. számú határozata 
A Képviselőtestület 
A határozat mellékleteként meghatározott projektlistát elfogadja. 
 
 
Sényő Község Képviselőtestületének 12/2007.(II.08.)Kt. számú határozata 
A Képviselőtestület 
1./ Az önkormányzat a rendelkezésére álló folyószámla hitele mértékét 22.000.000.-Ft-ban 
határozza meg. 
2./ Az önkormányzat részére folyósított beruházási hiteleket egy hosszú lejáratú beruházási célú 
hitel szerződés keretei között kötik meg.    
3./ Megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a Rakamaz és Vidéke Takarékszövetkezet mint 
hitelt folyósító és számlavezető pénzintézetnél a szerződések módosítása tárgyában eljárjon és a 
szerződéseket aláírják. 
Sényő Község Képviselőtestületének 13/2007.(II.08.)Kt. számú határozata 
 A Képviselőtestület 

a./ Napkor Község Önkormányzat és Sényő Község Önkormányzat között létrejött Társulási 
Megállapodás a Közoktatási Intézmény közös fenntartására módosítását a melléklet szerint 
egységes szerkezetbe foglalva elfogadja. 
b./ A Jósika Miklós Általános Iskola alapító okirat módosítását egységes szerkezetbe foglalva 
az alábbiak szerint elfogadja: 
 

JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA  
ALAPÍTÓ OKIRATA 

 
A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 
9.§., az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§. és a 96.§. (1) és (2) 
bekezdése, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37.§. (5), 90.§. (1), 102.§. (2) 
bekezdése, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet 
alapján a közoktatásról szóló 1993. LXXIX. törvény 86.§-ában meghatározott ellátási 
kötelezettség teljesítése érdekében Napkor és Sényő Közoktatási Intézményfenntartó 
Társulása közoktatási intézményt (továbbiakban: iskola) alapít. 



 
Az intézmény neve:  JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA 
 
Székhelye:   4552 Napkor, Kossuth út 23. 
 
Telephelye:   4533  Sényő, Kossuth út 69. 
 
Alapító szerve:   Napkor Község Önkormányzat Képviselőtestülete 
     4552 Napkor, Kossuth út 23. 
 
Felügyeleti szerve: Napkor Község Önkormányzat Képviselőtestülete 

     4552 Napkor, Kossuth út 23. 
 

Fenntartó neve, címe: Napkor és Sényő Közoktatási Intézményfenntartási 
Társulás 4552 Napkor, Kossuth út 23. 
 

Típusa:    Általános Iskola /Nevelési, oktatási Intézmény/  
 
Évfolyam száma:                      8 általános /1-8 osztály/ 
 
Max. felvehető tanulólétszám: 600 fő 
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Alaptevékenysége: 
 
80120 Általános iskolai oktatás 
 
Az iskola feladata szakfeladat rend szerint:      

  
80121-4  Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás 
   Bázisintézményi feladatok ellátás 
   Különleges helyzetben lévő tanulók nevelése, oktatása: 

  - Hátrányos helyzetű tanulók képesség-kibontakozó integrációs  
     felkészítése 

80122-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, 
oktatása 

55232-3  Iskolai intézményi közétkeztetés 
   Önkormányzati intézményekhez (óvoda, házi segítségnyújtás, 

   idősek otthona) az élelmezés (főzés) biztosítása 
55241-1  Munkahelyi vendéglátás 
75176-8  Intézményi vagyon működtetés 
80511-3  Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás 
80591-5  Oktatási célok és egyéb feladatok 
   Tanulói táborozás, kirándulás szervezése  
   Szakkörök szervezése, működtetése 
92403-6  Diáksport 
   Sporttevékenység, versenyeztetés szervezése 
   DSC működtetése 
75192-2  Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 

 
Feladatellátást szolgáló vagyon: Napkor 771/1. hrsz., 223. hrsz. ingatlanok  
  Sényő 2. hrsz. ingatlan 



 
Vagyon feletti rendelkezési jog: Az intézmény a fenti használatba adott ingó és ingatlan 

vagyonnal az államháztartási törvényben (1992. évi 
XXXVIII. tv.) és végrehajtási rendeletében, valamint az 
önkormányzat rendeleteiben foglaltak szerint gazdálkodik 
alapfeladatainak ellátás érdekében. 

Gazdálkodási jogkörrel összefüggő 
jogosítványa: Részben önálló gazdálkodási jogkörrel – gazdálkodással 

összefüggő feladatait a Napkor Község Polgármesteri Hivatal 
látja el. 

 Az iskola alaptevékenységét az éves költségvetés keretében 
biztosított pénzeszközökből, munkaterve alapján látja el. Az 
iskola költségvetését Napkor Község Önkormányzat és 
Sényő Község Önkormányzat Képviselőtestülete évente 
fogadja el, mely beépül Napkor Község Önkormányzat 
költségvetési rendeletébe. 
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Jogállása: Önálló  intézmény 
 

Vezető kinevezés rendje: Pályázat alapján a  Társulási Tanács bízza meg a társult 
önkormányzatok képviselőtestülete egybehangzó döntése 
alapján és gyakorolja a munkáltatói jogokat. Egyéb 
munkáltatói jogokat Napkor Község polgármestere 
gyakorolja. 

 
Működési területe:  Napkor község és Sényő község 
 
Működése:  Az iskola igazgatóból, tagintézményvezetőből, 

nevelőtestületből, tanulókból és egyéb személyzetből áll. Az 
igazgató a nevelőtestület tagja, magasabb vezető beosztású 
közalkalmazott és az iskola többi alkalmazottja tekintetében 
gyakorolja a munkáltatói jogokat. Az iskolában a nevelés és 
oktatás pedagógiai program szerint folyik, mely a fenntartó 
jóváhagyásával válik érvényessé. 

 
 
Sényő Község Képviselőtestületének 14/2007.(II.08.)Kt. számú határozata 
A Képviselőtestület 
1./ Az önkormányzat  rendelkezésére álló folyószámla hitele mértékét 22.000.000.-Ft-ban 
határozza meg. 
2./ Az önkormányzat részére folyósított beruházási hiteleket egy hosszú lejáratú beruházási célú 
hitel szerződés keretei között köti meg.    
3./ Megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a Rakamaz és Vidéke Takarékszövetkezet mint 
hitelt folyósító és számlavezető pénzintézetnél a szerződések módosítása tárgyában eljárjon és a 
szerződéseket aláírják. 
 
 
Sényő Község Képviselőtestületének 15/2007.(II.08.)Kt. számú határozata 



A Képviselőtestület 
Megállapítja, hogy az Önkormányzat a sényői 046/14 hrsz-ú 2ha 3252m2 területű ingatlanra a 
sényői Zöldmező Mg. Szövetkezettől tulajdonjogot szerzett, mert a községi szennyvíztisztító 
telepet erre az ingatlanra kellett megépíteni. Az ingatlan nyilvántartás szerint kivett szennyvíztelep 
jelölés szerepel. 
Az Mg. Szövetkezet jogutód nélkül megszűnt, így az ingatlan tulajdon jogának rendezése 
érdekében kétoldalú megállapodást az önkormányzat nem tud kötni. 
A Képviselőtestület megbízza a polgármestert, jegyzőt valamint Dr Fehérvári János ügyvédet 
Önkormányzat jogi képviselőjét, hogy a Nyíregyházi Körzeti Földhivatalnál a tulajdonjog 
rendezése érdekében szükséges okiratokat nyújtsák be. 

 
 
Sényő Község Képviselőtestületének 17/2007.(IV.11.) Kt. számú határozata 
A Képviselőtestület 
1./ Pályázatot nyújt be az Észak –Alföldi Regionális Tanács a helyi önkormányzatok fejlesztési 
feladatainak támogatása program keretében kiírt  „Orvosi rendelő fejlesztése” beruházás 
megvalósítására.  
A beruházás teljes költsége: 1.978.291,-Ft.  
2./ A pályázat benyújtásához szükséges saját forrást 198.291-Ft-ot éves költségvetéséről szóló  
rendeletének 2. számú melléklet szerint biztosítja. 
3./ Megbízza a polgármestert a pályázat benyújtásával. 

 
Sényő Község Képviselőtestületének 18/2007.(IV.11.) Kt. számú határozata 
A Képviselőtestület 
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium pályázati kiírása alapján: 
1./ Pályázatot nyújt be az Önkormányzat „A Községi és Városi Könyvtárak 
Állománygyarapításának támogatására”. Az önkormányzat által jóváhagyott, könyvtárra vonatkozó 
költségvetési keretet – 100.000,-Ft-ot - ki egészíti  20.000,-Ft-al. A Képviselőtestület 
kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázaton elnyert és az önkormányzat által felajánlott 
összegeket a könyvtár rendelkezésére bocsátja. 

 
 
Sényő Község Képviselőtestületének 20/2007.(IV,19.) Kt. számú határozata 
A Képviselőtestület 
az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő települési önkormányzatok 2007. 
évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról. 

 
A) Sényő Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyar 

Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. 
törvény 17. § (1) bekezdése és 6. számú melléklet 1. pontja 
(továbbiakban: 6. számú melléklet) alapján támogatási igényt nyújt be 
az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő települési 
önkormányzatok támogatására. 
 

B) Sényő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (Közgyűlése) 
az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő települési 
önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a 
következő nyilatkozatot teszi: 
 

 I. a) Az önkormányzat lakosságszáma 2006. január 1-jén 1 000 fő, 
vagy a feletti. 



 
 II. a) Az önkormányzat a polgármesteri hivatalon (körjegyzőségen) 

túl intézmény(eke)t tart fenn. 
 III.  Az önkormányzat 
  1. a 2006/2007. nevelési-, illetve tanévben 
   1.1. részt vesz a többcélú kistérségi társulás közoktatási 

feladatellátásában, és 
   az általa fenntartott oktatási intézmények intézményenkénti, 

évfolyam-csoportonkénti kapacitás-kihasználtsága az 5-8. 
évfolyamon együttesen - a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím 
alatti csoport, illetve osztály átlaglétszámának  

   a) eléri. 
  2. a 2007/2008. nevelési-, illetve tanévben  
   2.1. részt vesz a többcélú kistérségi társulás közoktatási 

feladatellátásában, és a többcélú kistérségi társulások 
támogatása jogcím igénybevételéhez vállalt – költségvetési 
törvény 8. melléklet IV. pont Kiegészítő szabályok 2.1.-2.2. 
pontjában meghatározott – kapacitás-kihasználtsági 
feltételeknek 

    b) nem felel meg, de a támogatás teljes igénybevételéhez 
vállalja, hogy külön intézkedéssel a 2007/2008. nevelési-, 
illetve tanévre előírt feltételeket teljesíti. 

 IV. Az önkormányzat iparűzési adó helyi adó bevezetéséről döntött, 
és költségvetésében ilyen bevételt tervez és a gazdálkodás során 
realizál. 
 

 V. a) Az önkormányzat a 2006. évi zárszámadására vonatkozóan 
az Ötv. 92/A. §-a alapján könyvvizsgálatra kötelezett. 
 
 
 

  
 
 
Sényő Község Képviselőtestületének 21/2007. (IV.19.) Kt. számú határozata 
A Képviselőtestület 
A Gyermekjóléti Szolgálat 2006. évi munkájáról szóló beszámolóját elfogadja./ A jegyzőkönyv 
melléklete/ 

 
Sényő Község Képviselőtestületének 22/2007.(IV.19.) Kt. számú határozata 
A Képviselőtestület 
Dr. Gere Zoltán rendőr alezredes kinevezését támogatja. 
Sényő Község Képviselőtestületének 23/2007.(IV.19.) Kt. számú határozata 
A Képviselőtestület 
A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás alapító okiratát egységes szerkezetben elfogadja. 
/Jegyzőkönyv melléklete/ 
Sényő Község Képviselőtestületének 28/2007.(IV.19.) Kt. számú határozata 
A Képviselőtestület: 
1./ Újfehértó Város Képviselőtestülete NYÍRSÉGVÍZ RT-ben lévő részvénycsomagja 
elidegenítéséhez kapcsolódó elővásárlási jogával nem kíván élni. 



2./ A  NYÍRSÉGVÍZ RT. részvény visszavásárlási kérelmét támogatja ezzel egyidejűleg a 
45/2006(VI.22.) Kt. számú határozatának első bekezdését visszavonja. 
3./ A NYÍRSÉGVIZ RT. Pályázatát a Nyírbogdány-Nyírtura-Sényő szennyvíztisztító telep 
bővítésére támogatja.   

 
Sényő Község Képviselőtestületének 29/2007.(IV.19.) Kt. számú határozata 
A Képviselőtestület 
- a sényői 03 és 05 hrsz-u ingatlanok tekintetében a 1994 évi LIII.TV 136/A §(1) bekezdés alapján 
elővásárlási jogával él. 
- a  03 hrsz-u ingatlan 3225/52836 tulajdoni hányadat 50.000,-Ft vételár. 
 -a 05hrsz-u ingatlan 4305/7006 tulajdoni hányadat 70.000,-Ft vételár megfizetése ellenében 
megvásárolja. 

 
Sényő Község Képviselőtestületének 30/2007.(IV.19.) Kt. számú határozata 
A Képviselőtestület 
- A Nyírflop KFT-vel megkötött közszolgáltatási szerződés VIII. pontját a jegyzőkönyv melléklete 
szerint módosítja. 
- Felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosítás aláírására. 

 
 

Sényő Község Képviselőtestületének 32/2007(V.10.) Kt. számú határozata 
A Képviselőtestület: 
A Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda keretei között fenntartott óvodát Napkor Község 
Önkormányzatával létrehozott Társulási Megállapodás szerinti közös fenntartású intézménnyé 
alakítja át. 
Megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 
Sényő Község Képviselőtestületének 33/2007.(V.10.) Kt. számú határozata 
A Képviselőtestület   
A Sényő COM KHT. 2006. évi tevékenységének gazdasági, és költségvetéséről szóló beszámolóját 
a könyvvizsgálói jelentéssel elfogadja. /A jegyzőkönyv melléklete/ 
 
 

Sényő Község Képviselőtestületének  35/2007.(V. 30.) Kt. számú határozata 
 A Képviselőtestület 
1./ A 15/2006 (XII.01.) Kt rendeletével az SZMSZ-t felülvizsgálta, és nem tartja szükségesnek az 
újabb felülvizsgálatot. 

 
 
 
Sényő Község Képvislőtestületének 37/2007.(VI.29.) Kt. számú határozata 
A Képviselőtestület 
A Kótaj Nyírtura Sényő Községek Önkormányzatai által létrehozott Társulási Megállapodást és az 
Alapító Okiratot az alábbiak szerint módosítja: 
 
Ellátási terület: 
- a Mikrokörzeti Társulás 
- a Nyírségi Kistérségi Társulás 
- a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye területe 

 



 

Sényő Község Képviselőtestületének  39/2007.(VII.19.) Kt. számú határozata 
 A Képviselőtestület 
1. Sényő Község „Kölcsey Ferenc” Általános Iskolájának létszámát intézményi költségvetés 

racionalizálása céljából 2007. szeptember 01. napjával   2 fővel csökkenti. 
2. Az „Kölcsey Ferenc” Általános Iskola és Óvoda részben önálló költségvetési szerv 

közalkalmazotti létszámát 19 főben határozza meg. 
3. A Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda mint részben önálló intézményt Sényő Község 

Önkormányzata az 1997. évi CXXXV. TV 9 §. alapján kistérségi társulás keretei között történő 
intézményfenntartó társulásba beviszi. A megszűnést követő jogutód intézmény: Jósika Miklós 
Általános Iskola Székhely: 4552. Napkor, Kossuth u.59. Felügyeleti szerv: Napkor és Sényő 
Közoktatási intézményfenntartó Társulása 4552. Napkor, Kossuth út 23. 

4. Az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag 
megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, 
feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál a 
létszámcsökkentéssel érintett álláshelyeken foglalkoztatottak munkaviszonyban töltött ideje 
folyamatosságának megszakítása nélküli – foglalkoztatására nincs lehetőség. 

5. Felhatalmazza a jegyzőt, hogy a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntésével 
kapcsolatos költségvetési hozzájárulás igénylésének feltételeiről szóló hatályos jogszabálynak 
megfelelően az állami támogatás igénylésére vonatkozó pályázatot nyújtsa be. 

 
Sényő Község Képviselőtestületének 40/2007.(VII.19.) Kt. számú határozata 
A Képviselőtestület: 
Sényő Község Önkormányzata ajánlati felhívást tesz közzé konyha üzemeltetésére. 
Az ajánlat célja: 
Sényő Község Önkormányzata által üzemeltetett főzőkonyha bérbeadása gyermekétkeztetés és 
szociális ellátás céljára az alábbiak szerint: 
Sényő Község Önkormányzata fenntartásában lévő 200 adagos főzőkonyhában, az intézmény 
típusától függő napi étkeztetés biztosítása a megjelölt adagszámban, gyermek-, szociális, valamint 
a kapcsolódó munkahelyi étkeztetések biztosítása a megadott nyersanyagnorma betartásával, az 
önkormányzat tulajdonában lévő és saját eszközzel. A meglévő eszközök leltár szerinti átvétele, 
szükségszerinti cseréje, pótlása, a HACCP előírásainak megfelelően. Az üzemeltetésre átvett 
konyhát a szerződés teljes időtartama alatt üzemeltetésre alkalmas állapotban kell tartani, és 
főzőkonyhaként kell üzemeltetni. Az üzemeltetés teljes költségének viselése mellett Sényő Község 
Önkormányzat részére külön megállapodás alapján bérleti díjat kell fizetni. A keletkező 
ételhulladék elszállítása és megsemmisítése a hatályos jogszabályok szeirnt az üzemeltető feladatát 
képezi. Ajánlattevő feladatát képezi a közművekre (víz, gáz, villamos energia) külön mérőórára 
felszerelése és a közüzemi díjak megfizetése a szolgáltatónak. 
Az ajánlattétel határideje: 
Dátuma: 2007. augusztus 30. 
A beérkezett ajánlatok elbírálásáról a képviselőtestület 2007. december 31-ig dönt. 

 
Sényő Község Képviselőtestületének 41/2007.(VII.19.) Kt. számú határozata 
A Képviselőtestület: 
- a 460/53 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséhez hozzájárul 
- az elidegenítési tilalmat feloldja  
- a vételárból a számlával igazolt költségek levonása után fennmaradó összeg    50%-át minimum 
400.000Ft-ot az önkormányzat költségvetési számlájára az ingatlan vevője köteles befizetni. 
Megbízza Dr. Fehérvári János ügyvédet az okirat elkészítésével. 
 
Sényő Község Képviselőtestületének 43/2007.(VII.19.)Kt. számú határozata 



A Képviselőtestület 
-a sényői  általános iskolába beíratott tanulók tankönyvének költségeit teljes összegben átvállalja, 
-5.000Ft/fő összegű támogatást kap kérelemre minden olyan középfokú oktatási intézményben 
tanuló diák, aki nappali tagozaton folytatja tanulmányait és erről iskolalátogatási bizonyítványt 
csatol be. 
-10.000Ft/fő összegű támogatást kap kérelemre minden olyan felsőfokú oktatási intézményben 
tanuló hallgató, aki nappali tagozaton folytatja tanulmányait és erről iskolalátogatási bizonyítványt 
csatol be. 
 Sényő Község Képviselőtestületének 44/2007.(VII.19.) Kt. számú határozata A 
Képviselőtestület 
Felhatalmazza Dr. Kardos Csaba jegyzőt, hogy az UBI Zrt-vel a szociális otthoni projekt tárgyába 
egyeztető tárgyalásokat folytasson. 
 
 

Sényő Község Képviselőtestületének  47/2007.(IX.07.) Kt. számú határozata 
A Nyírség Helyi Közösségben való részvételről 
A Képviselőtestület 
  

1. A 93/2007 (VIII.29)-es FVM rendelet 4 § 3. bek. D pontja alapján kinyilvánítja, hogy alapító tag kíván lenni 
a Nyírség Helyi Közösségben. 

2. Vállalja, hogy a Helyi Közösség előzetes elismerése esetén a pályázat lebonyolításának érdekében az 
önkormányzat alapítója lesz a megalakuló jogi személyiséggel rendelkező szervezeti formának. 

3. Vállalja, hogy a nyilvántartásba vételi eljárás első szakasza lejártának határnapja előtti öt napban sem a 
nyilvántartásban vételi eljárás második szakasza lejáratának határnapja előtti tíz napban kilépési 
nyilatkozatot, sem a Helyi Vidékfejlesztési Irodánál (HVI), sem a Helyi Közösség képviselőjénél nem 
kezdeményez. 

4. Kijelenti, hogy megismerte az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó 
vidékfejlesztési támogatásokról szóló 1698/2005/EK rendelet 52-65 cikkeit, valamint a 93/2007. (VII.29) 
FVM rendelet rendelkezéseit, továbbá az ahhoz kapcsolódó, az Irányító Hatóság (IH) által hivatalos 
közleményben közzétett formanyomtatványok vonatkozó feltételeit megismerte. Az ott leírtakat a Nyírség 
Helyi Közösség által készített helyi vidékfejlesztési stratégia elkészítése során kötelező érvényűnek tekinti. 

5. A Nyírség Helyi Közösségben az önkormányzat képviseletével Dr. Kardos Csaba jegyzőt bízza meg. 
6. Felhatalmazza a jegyzőt, a belépéshez szükséges intézkedések megtételére. 

 

Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestülete 51/2007.(X. 10.) határozata 
A Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda  

MEGSZÜNTETŐ OKIRATA 
/Egységes szerkezetben/ 

 
I. Megszűnő intézmény: 
Költségvetési szerv neve: Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda Sényő 
Székhely: 4533. Sényő, Kossuth u. 20/c. 
Felügyeleti szerv: Sényő Község Önkormányzata 
Megszüntető szerv neve: Sényő Község Önkormányzata 
Megszűnés időpontja: 2007. szeptember 1. 
Megszűnés módja: jogutódlásos megszűnés 
Jogutód: /Kölcsey Ferenc Általános Iskola esetében/: 
Költségvetési szerv neve: Jósika Miklós Általános Iskola 
Székhely: 4552. Napkor, Kossuth u. 59. 
Törzsszáma: 404541204 
Felügyeleti szerv: Napkor és Sényő Közoktatási Intézményfenntartó Társulása 
Székhely: 4552. Napkor, Kossuth u.23. 



Jogutód: /Kölcsey Ferenc Általános Iskola Óvodája esetében/: 
Költségvetési szerv neve: Napsugár Óvoda 
Székhely: 4552. Napkor, Kossuth u. 22. 
Törzsszáma: 404541205 
Felügyeleti szerv: Napkor és Sényő Közoktatási Intézményfenntartó Társulása 
Székhely: 4552. Napkor, Kossuth u.23. 
A költségvetési szerv megszüntetése az 1992. évi CXXXVIII. Törvény 90.§ 1/C bekezdése alapján 
került sor.  
 
II. Létszámleépítéssel kapcsolatos rendelkezések: 
 

- Sényő Község Képviselőtestületének 39/2007.(VII.19.) Kt. határozat 1. bekezdése alapján a 
„Kölcsey Ferenc” Általános Iskolájának létszámát 2007.szeptember 01. napjával 2 fővel 
csökkenti   

- Sényő Község Képviselőtestületének 39/2007.(VII.19.) Kt. határozat 2. bekezdése alapján a 
„Kölcsey Ferenc” Általános Iskola és Óvoda részben önálló költségvetési szerv 
közalkalmazotti létszámát 19 főben határozza meg. 

-  
 
Jogutódlással kapcsolatos rendelkezések 

 
- Sényő Község Önkormányzata 2007. július 19. napjával társulási megállapodást írt alá 

Napkor Község Önkormányzatával a Sényői „Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda” 
közös fenntartására. A társulás székhelye NAPKOR.  

- Sényő Község Önkormányzata a feladat ellátását végző Sényői „Kölcsey Ferenc Általános 
Iskola és Óvoda” fenntartói jogát átadja az átvevő Napkor Község önkormányzatának. 

 
- Sényő Község Önkormányzata iskolai és óvodai alkalmazottainak létszáma 2007. 

szeptember 01-én 19 főről 0 létszámra csökken, a társulási megállapodás alapján a Napkori 
Önkormányzat a 19 fő közalkalmazott továbbfoglalkoztatását vállalja. 

 
- Sényő Község Önkormányzata a feladatok ellátását biztosító Sényői Kölcsey Ferenc 

Általános Iskola és Óvodát”, valamint a tulajdonát képező alábbi ingatlanokat – 
tulajdonjogának fenntartása mellett – 2007. szeptember1-től az átvevő Napkor Község 
Önkormányzat térítésmentes használatába adja a közoktatásról szóló 1993. LXXIX. tv. 88.§. 
(9) bekezdése értelmében:  
- Sényő, Kossuth út 20/c hrsz 2: 
- Sényő, Kossuth út 33  hrsz 421/4 

Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestülete 53/2007.(X. 10.) határozata 
SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ 

OKIRATA 
(Egységes szerkezetben) 

 
1. Az intézmény neve: Sényő Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala 

2. Az intézmény székhelye: Sényő, Kossuth u. 69.sz. 

Alapító szerv: Sényő Község Önkormányzatának Képviselőtestülete  

Vezető kinevezése: A hivatal vezetőjét a vonatkozó jogszabályok alapján előírt pályázati 

eljárással az Önkormányzat Képviselőtestülete nevezi ki.  

3. Az intézmény képviseletére jogosult: a jegyző 



4.  Felügyeleti szerv: Sényő Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 

5. Alaptevékenysége: a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. 

törvényből eredő önkormányzati feladatok végzése. Az egyes konkrét feladatok végzése - 

gazdálkodási szempontból - külön-külön szakfeladaton történik. 

6. A szakfeladatok felsorolását az önkormányzat hatályos Számviteli rendje tartalmazza. 

7. Gazdálkodási jogköre: a szerv a gazdálkodás megszervezésének módjára és az 

előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében önállóan gazdálkodó 

8. A feladatok megoldásához szükséges kötelezettségvállalás a polgármester jogköre a reá 

irányadó szabályok figyelembe vételével. 

9. Vállalkozási tevékenység: a hivatal nem folytathat vállalkozási tevékenységet 

10. Az intézmény körbélyegzőjének felirata: Sényő Község Polgármesteri Hivatal. 

 

11. Alapítás időpontja: Az intézmény működését jelen alapító okirat alapján 1990. év októbe 

01-től végzi. 

12. A feladat ellátását szolgáló vagyon: Az intézmény használatában lévő, korlátozottan 

forgalomképes önkormányzati vagyon, az alábbiak szerint: 

139/2 hrsz-ú Sényő, Kossuth u.69. szám alatt található vegyes  tulajdonban lévő 1399 m2 

alapterületű ingatlan. 

13. A vagyon feletti rendelkezési jogosultság a már meglévő, valamint az intézmény 

működése során keletkező vagyontárgyak esetében elsősorban az alapítót illetik meg. 

14. Az intézmény törzsszáma: 443348 

15.  Az intézmény adószáma: 15443340-2-15 

Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestülete 54/2007.(X.10.) határozata 
A Képviselőtestület 
A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Megállapodás, Alapító Okirat, SZMSZ módosítását 
egységes szerkezetben elfogadja. /Jegyzőkönyv melléklete/ 
Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestülete 55/2007.(X.10.) határozata 
Önkormányzati intézmény alapításáról: 
 

A Kölcsey Ferenc Egyesített Önkormányzati Intézmény 
Sényő 

 
ALAPÍTÓ OKIRATA 

 
1. Az intézmény adatai: 

- OM azonosítója: 
- megnevezése: Kölcsey Ferenc Egyesített Önkormányzati Intézmény Sényő 
- székhelye, címe: 4533 Sényő, Kossuth út 20/c. 
- működési területe: Sényő Község Közigazgatási területe 
     Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás 



2. Az intézmény alapító szerve: 
- Sényő Község Önkormányzata 
 

3. Az intézmény felügyeleti szerve: 
- Sényő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
- címe: 4533. Sényő, Kossuth út 69. 

4. Az intézmény jogállása: 
- Nem önálló intézmény, vezetője az igazgató, akit az alapító szerv képviselő-testülete nevez ki. 

5. Az intézmény típusa: 
- Többcélú intézmény 

6. Az intézmény gazdálkodási formája: 
- Részben önálló költségvetési szerv. A munkáltatói jogkör gyakorlója az igazgató, akit a 
képviselő-testület nevez ki határozott időre. Felmentésével, fegyelmi felelősségre vonásával 
kapcsolatos ügyekben a képviselő-testület jár el, egyéb munkáltatói jogokat a polgármester 
gyakorolja. 

7. Az Egyesített Önkormányzati Intézmény alapfeladatai: 
- A tagintézmények szakmai feladatainak ellátása. 

8. A Kölcsey Ferenc Egyesített Önkormányzati Intézmény tagintézményei: 
- Teleház                    Sényő, Kossuth út 33. 
- Művelődési ház - Ifjúsági Centrum                                 Sényő, Kossuth út 33.           
- Iskolai és Közművelődési Községi Könyvtár                   Sényő, Kossuth út 69. 
- Konyha                                                       Sényő, Kossuth út 33. 
- Településüzemeltetést ellátó szervezet 
8./a.    Teleház 
8./b.   Művelődéi ház – Ifjúsági centrum  
- Szakmai irányítását határozatlan időre kinevezett főfoglalkozású művelődésszervező végzi. 
Alkalmazásáról és kinevezéséről az Egyesített Önkormányzati Intézmény vezetője dönt. 
Az intézmény alaptevékenysége: 
TEÁOR: 91.33 
- művelődési ház tevékenysége (Szakfeladat száma: 921815) 
- egyéb kulturális és szórakoztató tevékenység biztosítása (Szakfeladat száma: 921815) 
8./c.   Iskolai és Közművelődési Községi Könyvtár 
- A könyvtárosi tevékenységet határozatlan időre kinevezett főfoglalkozású könyvtáros végzi. 
Alkalmazásáról és kinevezéséről az Egyesített Önkormányzati Intézmény vezetője dönt. 
Jogállása: önálló könyvtár 
Jellege: nyilvános könyvtár 
Az intézmény alaptevékenysége: 
TEÁOR: 92.51 
Közművelődési könyvtári tevékenység: 

- általános gyűjtőkörű nyilvános könyvtári szolgáltatás biztosítása a település lakosainak, 
- könyvtári dokumentumokat gyűjt, őriz, feltár és szolgáltat 
- dokumentum- és információcserét biztosít 
- iskolai könyvtári feladatokat is ellát 

(Szakfeladat száma: 923127) 
8./d.   Konyha 
- Szakmai irányítását határozatlan időre kinevezett főfoglalkozású élelmezés-vezető látja el. 
Alkalmazásáról és kinevezéséről az Egyesített Önkormányzati Intézmény vezetője dönt. 
Az intézmény alaptevékenysége: 
TEÁOR: 55.23 

9. Az intézményi vagyon felett Sényő Község Önkormányzata rendelkezik 
Teleház 
Kossuth út 33 



Hrsz: 421/7  
Ingatlanterülete: 17559m2 

Épület alapterülete: 120m2

Teleház: 10m2

Művelődési ház - Ifjúsági centrum 
Kossuth út 33.              
Hrsz: 421/7    
Ingatlan területe: 17559m2

Épület alapterülete: 120m2

Ifjúsági Centrum: 60m2

Iskolai és Közművelődési Községi Könyvtár 
Kossuth út 69.  
Hrsz.: 139/2     
Ingatlan terület 1399 m2

Épület alapterülete: 480 m2.

Könyvtár: 30m2

Konyha 
Kossuth út 33. 
Hrsz.:  421/7            
Ingatlan területe 17559m2

Épület alapterülete: 300m2

Konyha: 140m2

Az intézmény sem az ingóságokat, sem az ingatlanokat nem idegenítheti el (kivéve a szabály 
szerinti selejtezést), nem adhatja bérbe, nem terhelheti meg. Minden, a működés során kapott 
(adományok), vagy pályázaton elnyert támogatás és eszköz a fenntartó tulajdonát képezi. 

10. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.  
 

Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestülete59/2007.(X. 10.) határozata 
A Képviselőtestület 
Hodász Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete és polgármestere kérelmét jóváhagyja 
és hozzájárul, hogy Dr. Kardos Csaba jegyző Hodász Nagyközség Önkormányzatánál ideiglenes 
jelleggel és a kérelemben meghatározott időpontig a jegyzői feladatokat megbízotti jogviszonyban 
ellássa. 
Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestülete 61/2007.(XI. 05.) határozata 
A Képviselőtestület 
 a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás  
Társulási Megállapodása módosításának és kiegészítésének elfogadásáról   
1.) Elfogadja a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás 
Társulási Megállapodásának módosítását és kiegészítését a határozat melléklete szerint.    
2.) Felhatalmazza a polgármesterét az egységes szerkezetbe foglalt módosított és kiegészített 
Társulási Megállapodás aláírására.  
Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestülete 62/2007.(XI. 05.) határozata 
A Képviselőtestület 
Nyilatkozat kötvénykibocsátásról 
Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás által alapított Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. 2,0 
milliárd forint azaz kettőmilliárd forint összegű kötvénykibocsátásából származó visszafizetési 
kötelezettsége teljesítésére a mellékelt Nyilatkozat (valamint felhatalmazó levél) szerint 
kötelezettséget vállal, egyben felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét annak aláírására. 
Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 65/2007.(XI. 29.) határozata 
A Képviselőtestület 



Az önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepcióját az írásos előterjesztés szerint elfogadja. 
/Jegyzőkönyv melléklete/ 
Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 66/2007.(XI. 29.) határozata 
A Képviselőtestület 
Az Önkormányzat 2008. Évi Munkatervét elfogadja. /A jegyzőkönyv melléklete/ 
Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 67/2007.(XI. 29.) határozata 
A Képviselőtestület 
Az Önkormányzat 2008. évi belső ellenőrzési tervét elfogadja. /A jegyzőkönyv melléklete/ 
Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 68/2007.(XI.29.)  határozata 
A Képviselőtestület 
-A 097/3 hrsz-u ingatlan beépítéséhez szükséges rendezési tervmódosítást megindítja. 
Az elfogadott és hatályban lévő rendezési terv szerint ezen terület csak a vízelvezetés és a 
terepszínt feltöltése után lehet belterületbe csatolni. 

 
Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 69/2007.(IX.29.) határozata 
A Képviselőtestület 
A 2008. évi Közbeszerzési tervet elfogadja./ Jegyzőkönyv melléklete/  
Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestülete 70/2007.(XI.29.) határozata 
1./22 millió Ft likvid hitelt vesz fel 2008. január 2. napjától a Rakamaz és Vidéke Körzeti 
Takarékszövetkezettől 12 hónapi időtartamra. 
2./ A hitel fedezeteként a Képviselőtestület felajánlja a Sényő, Kossuth u. 33. szám alatt lévő Kúria 
épületet, amely nem képezi a törzsvagyon részét. 
3./ Megbízza a polgármestert, hogy a hitel felvétele ügyében eljárjon. 
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