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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Ináncs Község képviselő-testületének 2013. január 23.-án 14,
00 

megtartott nyílt üléséről. 

 

Helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme Ináncs 

 

Meghívásra megjelent képviselő-testületi tagok: 

                      Kiss Péter                                  polgármester 

                      Tóth János                                 alpolgármester 

  Gulyás Pál                                 képviselő 

  Kassai Béla                               képviselő 

  Montvajszki Ferenc                  képviselő  

  Nagy Endre                               képviselő,  

 

Meghívásra, tanácskozási joggal megjelentek: 

                       Nagyné Halmai Katalin            jegyző  

                       Kiss Antal Aqamann Kft képviseletében 3/7 napirendhez 

                       Dankó Melinda Hernádvölgyi Kft képviseletében 3/7 napirendhez 

                       Varga István Hernádvölgyi Kft ügyvezetője 3/7 napirendhez 

 

Meghívás ellenére nem jelent meg, de távolmaradását bejelentette: 

                      Montvajszki Bertalan képviselő 

 

 A jegyzőkönyvet vezeti: 

                       Szeszták Istvánné                     igazgatási és szoc.főea. 

 

Kiss Péter polgármester: 

Köszönti a képviselő-testületet, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 

a 7 fő képviselőből 6 fő jelen van. Montvajszki Bertalan képviselő 

távolmaradását -  betegsége miatt  -  bejelentette. Javasolja, hogy a napirendi 

pontokat a meghívó szerint fogadják el. 

 

 

A meghívó a jegyzőkönyv melléklete. 

 

A képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazattal elfogadta a javaslatot a 

napirendre vonatkozóan, az alábbiak szerint: 
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Napirend:  

 

                1./ A képviselő-testület 2013. évi munkatervének elfogadása 

                     Előadó: Kiss Péter polgármester 

 

                 2./ Közöségi Ház használati- és IKSZT megállapodás 

                      Előadó: Kiss Péter polgármester 

 

                3./ Indítványok, bejelentések 

 

Napirend tárgyalása: 

 

1./ A képviselő-testület 2013. évi munkatervének elfogadása 

      Előadó: Kiss Péter polgármester 

 

Kiss Péter polgármester: 

A munkaterv tervezetet mindenki megkapta, zömében a kötelező elemeket 

tartalmazza, várja a testület kérdéseit, javaslatait. 

Nagyné Halmai Katalin jegyző: 

Felveti a rendőrség, valamint a fog- és a háziorvos beszámoltatását, mivel már 

hosszabb ideje nem voltak napirenden. Elmondja, hogy a közös hivatal 

működésének megkezdése után majd lesznek együttes testületi ülések is, ezeket 

majd szükség szerint ütemezik.  

Tóth János alpolgármester: 

Javasolja az októberi ülés 2. napirendjére felvenni a közrend, közbiztonság 

helyzetéről szóló tájékoztatót. 

Kiss Péter polgármester: 

Javasolja a munkaterv elfogadását az alpolgármester úr által javasolt 

kiegészítéssel. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Ináncs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

1/2013.(I.23.) önkormányzati  határozata A 2013. évi munkatervről 

Ináncs Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2013. évi munkatervet a 

„Tájékoztató a közrend, közbiztonság helyzetéről” c. napirend októberi ülésre 

való felvétellel történő kiegészítéssel elfogadta. 

 

Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezetők 

Határidő: 2013. december 31. 
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2./ Közösségi Ház használati- és IKSZT megállapodása 

     Előadó: Kiss Péter polgármester 

 

Kiss Péter polgármester javasolja, hogy zárt ülés keretében tárgyalják a 

napirendet, mivel a nyilvános ülésen való tárgyalás az önkormányzat üzleti 

érdekeit sérti. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal zárt ülés tartásáról döntött. 

 

 

Zárt ülés után 

 

3./ Indítványok, bejelentések 

 

3/1. 

Kéményseprő-ipai közszolgáltatás 

Előadó: Kiss Péter polgármester 

 

Kiss Péter polgármester: 

A közszolgáltatás szakmai feltételeit és díjszámítását szabályozó jogszabályok 

módosultak, ami azt jelenti számunkra, hogy a szolgáltató csökkenti a díjakat 

2013.évre, ezért javaslom a kiadott táblázatnak megfelelően csökkenteni a 

korábban meghatározott díjtételeket, melyhez rendelet módosítás szükséges. 

Nagyné Halmai Katalin jegyző: 

Tájékoztatásként elmondja, hogy az új törvény a megyeszékhely város 

kötelezettségévé tette a kéményseprő-ipari közszolgáltatás megyei szintű 

ellátását. Amennyiben az önkormányzat továbbra is maga kíván gondoskodni a 

feladatellátásról, akkor erről dönteni kell és értesíteni Miskolc város 

önkormányzatát. 

Kiss Péter polgármester: 

Javasolja, hogy a testület döntsön arról, hogy az önkormányzat saját maga 

gondoskodik a közszolgáltatás ellátásáról, nem kívánja igénybe venni Miskolc 

város e szolgáltatásról való gondoskodását. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 3/2013.(I.23.) önkormányzati határozata a kéményseprő-ipari szolgálatás 

ellátásáról 

Ináncs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 

kéményseprő-ipari szolgáltatás feladatellátását nem kívánja igénybe venni a 

Miskolc Városi Önkormányzattól. A feladat ellátásáról az önkormányzat maga 
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kíván gondoskodni a jogszabályi előírásoknak megfelelő szolgáltatóval kötött 

szerződés útján. 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a döntésről Miskolc Város 

önkormányzatát értesítse. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

Kiss Péter polgármester: 

Javasolja a képviselő-testületnek, módosítsák a kéményseprő-ipari 

közszolgáltatás szolgáltatási díjtételeit, csökkentsék 2013.január 1.-től a kiadott 

táblázatnak megfelelően. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta és megalkotta: 

 

Ináncs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013.(I.24.) 

önkormányzati rendelete az egyes közszolgáltatások kötelező 

igénybevételéről szóló 9/1999.(IV.29.)                                            

önkormányzati rendeletének módosításáról  

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi, mely a kiadott 

javaslattal megegyező) 

 

 

3/2. Orvosi ügyelet ellátása, finanszírozása és egyéb kistérségi feladatok 

 

Kiss Péter polgármester: 

Az orvosi ügyelet dec. 31-ig kistérségi szinten működött. A kistérségi tagdíj 

fedezetet nyújtott az ügyelet működtetésére. Az orvosi ügyelet finanszírozására 

– állami forrásból – ígéretet kaptak korábban, de ez meghiúsult. A jelenlegi OEP 

finanszírozás nem fedi le az ügyelet költségeit. A január hónapot vállaltuk, hogy 

kifizetjük, mivel a lakosságot nem lehet ügyelet nélkül hagyni. Nem kapunk rá 

normatívát, így saját forrásból kell megoldani az ügyelet finanszírozását. 

45Ft/fő/hó összeget kell fizetni, mely éves szinten 695 e Ft-ba kerül az 

önkormányzatnak. Bízunk benne, hogy az idén is lesz ÖNHIKI, ahol ezeket a 

költségeket figyelembe veszik. A soron következő kistérségi ülésen még számba 

veszik a megmaradt előző évi pénzmaradványt, ami által esetleg csökkenthetőek 

a tagdíjak. 

Gulyás Pál képviselő: 

Mi van azokkal a településekkel, akik nem tudnak, vagy nem akarnak fizetni? 

Mások helyett azért ne fizessünk. 

Kiss Péter polgármester: 

Ez az összeg fix, nem kell más település helyett fizetnünk. 
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Javasolja, hogy az önkormányzat vállalja be a lakosonkénti havi 45.-Ft 

megfizetését. 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(I.23.) 

önkormányzati határozata az ETKT közös feladatellátásában való részvételről  

Ináncs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 2013. 

évben továbbra is részt kíván venni az ETKT közös feladatellátása keretében a 

belső ellenőrzés az oktatási igazgatás, valamint az orvosi ügyelet feladatainak 

ellátásában. 

Ináncs település vonatkozásában egyetért azzal, hogy az ETKT az orvosi ügyelet 

ellátására az Encs-Med Háziorvosi Sürgősségi Ügyeleti Kft.-vel kössön ellátási 

szerződést. 

A képviselő-testület a fentiekben meghatározott feladatok ellátására éves 

viszonylatban 760.100.-Ft hozzájárulás megfizetését vállalja. 

A testület a vállalt hozzájárulás megfizetésére inkasszó felhatalmazás 

benyújtásához hozzájárul. 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a fentiek 

szerint aláírják a szükséges megállapodást és inkasszó felhatalmazást. 

Határidő: azonnal, illetve 2013.12.31. 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

3/3.Tűzifa támogatás 

 

Kiss Péter polgármester  zárt ülés tartását rendeli el, mivel önkormányzati 

hatósági ügyek tárgyalására kerül sor. 

 

 

Zárt ülés után 

 

3/4.  Hernád Medence Alapítvány 

 

Nagyné Halmai Katalin jegyző: 

Ismerteti az alapítványtól érkezett levelet, - melynek az önkormányzat is tagja - 

melyben kérik, járuljon hozzá az önkormányzat az alapító okirat módosításához, 

mivel székhelyet kívánnak változtatni, kuratóriumi tagokat kívánnak létszámban 

csökkenteni és személyeket is cserélni, valamint anyagi hozzájárulást is kérnek 

lehetőség szerint. 

Az alapítvány levele a jegyzőkönyvhöz mellékletben csatolva. 
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Kiss Péter polgármester: 

Javasolja az alapító okirat módosításához való hozzájárulást, azonban anyagi 

támogatás nyújtást nem javasolja. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi szavazatot hozta: 

 

Ináncs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 125/2013.(I.23.) 

önkormányzati határozata a Hernád Medence alapítvány alapító okiratának 

módosításáról 

Ináncs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Hernád 

Medence alapítvány Alapító Okiratának módosításához. 

Az önkormányzat nehéz anyagi helyzete miatt az alapítvány működéséhez 

anyagi támogatást nem tud nyújtani. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

3/5. Ügyfélfogadási  idő módosítása 

 

Nagyné Halmai Katalin jegyző: 

Tájékoztatja a testületet, hogy a létszámcsökkentés, valamint a megnövekedett 

ügyiratforgalom miatt az ügyfélfogadási időt korlátozni kellene. Javasolja, hogy 

a keddi és csütörtöki napokon egyáltalán ne legyen ügyfélfogadás, hogy a 

kollégák zavartalanul végezhessék a munkájukat. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta és megalkotta: 

 

Ináncs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013.(I.24.) 

önkormányzati rendeletét, mely az Önkormányzat Szervezeti-és Működési 

Szabályzatáról szóló 5/2011.(IV.1.) önkormányzati rendeletének 

módosításáról szól 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

3/6. Ebek chipezésének megszervezése 

 

Kassai Béla képviselő: 

Javasolja, hogy -  az  állatorvossal egyeztetve - községünkben szervezzük meg 

az ebek kötelező chipezését. Nincs mindenkinek gépkocsija, hogy 

Abaújszántóra a rendelőbe szállítsa el az ebet. 

Nagyné Halmai Katalin jegyző: 

Tájékoztatja a testületet, hogy január 15.-től más állatorvos került a körzetbe, 

mivel Trestyánszki dr. egészségi állapota megromlott, így nem vállalja a község 



Ináncs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

3851 Ináncs, Kossuth u. 26. 

Tel: 46/556-010 

 

7 

 

ellátását. A keddi napokra az önkormányzat kiszállást fizetett az állatorvosnak. 

A jogszabály nem engedi meg, hogy összetereljék az ebeket, mint oltáskor volt 

szokás, a chipezés adminisztrációs feladattal is jár, ami több időt vesz igénybe. 

Kiss Péter polgármester: 

Egyeztetni fog a doktornővel, hogy heti 1 napon jöjjön ki a településre és az arra 

a napra beérkezett lakossági igényeket azon a napon lássa el. Az önkormányzat 

a februári hónapra vállalja át a kiszállás költségét, hogy ezzel is segítse az ebek 

chippel való ellátását. 

 

 

3/7. Vízminőség javító pályázat 

 

Kiss Péter polgármester: 

Köszönti Kiss Antal urat az Aqamann Kft részéről. Köszöni, hogy elfogadta 

meghívásunkat. Kéri, hogy adjon tájékoztatást a vízminőség-javító pályázat 2. 

üteme benyújtásának lehetőségeiről és az ehhez kapcsolódó szakmai 

lehetőségekről. 

Az ÉRV műszaki igazgatója a mai napon délelőtti megbeszélésen más 

elképzelésekről tájékoztatta a Kft.-nk jelen volt képviselőit, mint amiben 

megegyeztünk. Ezért kértük, hogy a tervező szakember jöjjön ide és adjon 

tájékoztatást a testületnek, hogy a megfelelő döntést meghozhassuk. Március 

végéig be kell adni a pályázatot.  

Kiss Antal ügyvezető: 

Az ÉRV-vel folyatatott tárgyalásokról ad tájékoztatást. 

 ivóvízminőség javító programban részt kell venni, hogy megfelelő ivóvíz 

legyen a településen, 

 3 alternatíva lehetséges: 

1./  A Borsodvíz hálózatáról Encsről 7,5 km vezeték kiépítésével nyerünk 

ivóvizet, (ez a változat nem gazdaságos), 

2./ Saját vízműből nyerjük a vizet. A település alatt van jó minőségű 

védett ivóvíz, alig haladja meg azt a határértéket, amit az UNIÓ előír. 

Ammónia mentesítés nem történt ezt meg kell oldani – ésszerű a meglévő 

rendszert hasznosítani – 

3./ A Gesztely melletti csúcsvízműből távvezetékkel elhozni a településre 

az ivóvizet. 

Úgy tudja, hogy Csobád is pályázik és a csúcsvízműből kívánja ellátni a 

községet ivóvízzel. Ez a pályázat már bírálat alatt van és ha megszületik ez a 

döntés, akkor nem fogják az Ináncsi vízmű elképzelést támogatni. 

Tóth János alpolgármester: 

Ha az ivóvíz 7,5 km hosszú vezetékből érkezik, az véleménye szerint ront az 

ivóvíz minőségén. 
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Kiss Antal ügyvezető: 

Csobádot is el kell látni megfelelő ivóvízzel, ha a vezeték kiépítésre kerül, a 

bíráló bizottság együtt fogja kezelni a pályázatunkat Csobáddal. Kérdés, hogy a 

településnek ez érdeke-e? 

Kiss Péter polgármester: 

Olyan dologgal nem érdemes foglalkozni, ami nekünk nem kell. Miért kell 

Csobádnak a csúcsvízből nyerniük a vizet. Nekünk van egy saját vízbázisunk. 

1,5 km vezetéket kell kiépíteni Ináncs és Csobád között. Mi el tudjuk látni a 3 

települést (Ináncs, Hsztandrás, Csobád) megfelelő ivóvízzel.  A kútjainkban 

nitrátosodás nincs, a magnéziumos kezelést elhagytuk, mivel határértéke alatt 

volt. Az ÉRV-n múlik, hogy milyen hatástanulmányt ad be az Energia Hivatal 

felé. 

Dankó Melinda Hernádvölgyi Kft képviseletében: 

Bárhogy dönt a testület, az Energia Hivatal döntését nem befolyásolja. Hosszú 

távon gazdaságos a hosszú vezeték kiépítése, nincs szükség fenntartásra, 

karbantartásra. Nehéz lesz megvédeni, hogy kell egy saját vízmű. 

Gulyás Pál képviselő: 

Tavaly a Borsodvíz a mi vizünkkel akarta az ivóvíz rendszerét javítani, mi pedig 

hozzuk el messziről? 

Kiss Péter polgármester: 

Várjuk meg mit reagál az igazgató úr. Mi ragaszkodunk az előző döntésünkhöz. 

Ha nem nyerünk, az ÉRV majd megoldja a problémát. A település érdekeit kell 

nézni, csak ezt a verziót támogassuk. 

Kiss Antal ügyvezető: 

Olyan tervet kell készíteni, ami elfogadható és megvédhető, indokolható az 

ináncsi vízmű létesítése a másik lehetőséggel szemben. Elsődleges szempont a 

hosszú távon való gazdaságosság. 

Az a gond, hogy Csobádnak már bent van a pályázata, s ha ott döntés születik, 

akkor nehéz helyzetben leszünk.   Ez egy regionális rendszer, az ÉRV támogató 

hozzájárulása és nyilatkozata kell hozzá, hogy megtámogassa ezt a vízmű 

beruházást. 

Kiss Péter polgármester: 

Nekünk az az érdekünk, hogy ez a rendszer működjön. Az ÉRV tisztában volt a 

helyzettel már korábban is, hiszen már tavaly megtárgyaltuk Csobád 

üzemeltetésének a bevonását a Kft.-k üzemeltetési körébe. Ezért érthetetlen, 

hogy Csobád pályázatának miért ezt a változatát nyújtották be. 

Javasolja a testületnek, hogy döntsön a pályázat benyújtásáról, de csak az 

ináncsi vízmű fejlesztés módját támogassa. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 



Ináncs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

3851 Ináncs, Kossuth u. 26. 

Tel: 46/556-010 

 

9 

 

Ináncs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 126/2013.(I.23.) 

önkormányzati határozata a vízminőség-javító pályázat beadásáról 

Ináncs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy csak 

abban az esetben kíván benyújtani pályázatot az ivóvíz minőség javítására, 

amennyiben az ináncsi ivóvízbázis vízminőség javítását célozza. 

 Más tartalmú pályázatot a képviselő-testület nem támogat.  

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a döntésről az ÉRV-t 

tájékoztassa, valamint folytasson tárgyalásokat annak érdekében, hogy az 

ináncsi ivóvízbázis kerüljön be a pályázatba. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

3/8. Közös Hivatallal kapcsolatos okiratok 

 

Nagyné Halmai Katalin jegyző: 

Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a korábbi döntésének megfelelően – 

mivel március 1.-től Közös Önkormányzati Hivatal áll fel -  hagyja jóvá a 

Polgármesteri Hivatal megszüntető okiratát 2013.február 28.-i időponttal. 

 

A megszüntető okirat a jegyzőkönyv melléklete. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Ináncs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 127/2013.(I.23.) 

önkormányzati határozata a Polgármesteri Hivatal megszüntető okiratának 

jóváhagyásáról 

Ináncs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 

2013.február 28.-i hatállyal megszünteti Polgármesteri Hivatalát, melyre 

vonatkozóan a határozat mellékletét képező megszüntető okiratot hagyja jóvá. 

A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a Polgármesteri Hivatal 

megszűnésével kapcsolatos törzskönyvi bejegyzési feladatokat végezze el, a 

szükséges okiratokat a MÁK felé nyújtsa be. 

Határidő: február 15. 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

Nagyné Halmai Katalin jegyző: 

Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 2013.március 1.napjától felálló Ináncsi 

Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratát a kiadott tartalommal hagyja 

jóvá. 

 

Az Alapító Okirat a jegyzőkönyv melléklete. 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Ináncs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 128/2013.(I.23.) 

önkormányzati határozata az Ináncsi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító 

Okiratának jóváhagyásáról 

Ináncs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 

2013. március 1.-i hatállyal felállításra kerülő Ináncsi Közös Önkormányzati 

Hivatal Alapító Okiratát, a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 

A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a törzskönyvi bejegyzéssel 

kapcsolatos feladatokat végezze el, a szükséges okiratokat a MÁK felé nyújtsa 

be. 

Határidő: február 15. 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

3/10. Étkezési költség és térítési díjak megállapítása 

 

Nagyné Halmai Katalin jegyző: 

Tájékoztatja a testületet, hogy minden évben felül kell vizsgálni a közétkeztetés 

költségeit, ehhez kapcsolódóan az intézményi térítési díjakat. A hivatal 

kiszámította az egyes étkezés típusokhoz kapcsolódó költségeket, mely 

számítási anyagot kiadták. Javasolja, hogy az előterjesztés szerint hagyják jóvá 

az étkezési típusonkénti önköltséget, valamint az Alapszolgáltatási Központ 

térítési díjait. Ez az anyag is kiadásra került. 

Az előterjesztések a jegyzőkönyv mellékletei. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Ináncs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 129/2013.(I.23.) 

önkormányzati határozata az önkormányzat által biztosított közétkeztetés 

önköltségének és élelmezési normáinak megállapításáról 

Ináncs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 

2013.január 1.-től az önkormányzat illetékességi területén, a kötelezően 

biztosítandó közétkeztetés önköltségét és élelmezési nyersanyag normáját a 

következők szerint állapítja meg:  

 felnőtt ebéd rezsivel:               480.-Ft+130.-Ft ÁFA = 610.-Ft, 

 iskola 3x étkezés rezsivel:        414.-Ft+111.-Ft ÁFA = 525.-Ft, 

 

   

ÁFA 

nélkül 

 

ÁFÁ-

val 

 

 

Tízóra 

20% 

 

46 

 

58 

 

 

Ebéd 60% 

 

205 

 

260 

 

 

Uzsonna   45   57 
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20% 

 

Összesen 

 

296 

 

375 

 

 

Rezsi:40% 

 

118 

 

150 

 

 

Összesen 

 

414 

 

525 

  óvoda    „    „         „       :        337.-Ft+ 90.-Ft ÁFA = 427.-Ft, 

   

ÁFA 

nélkül 

 

ÁFÁ-

val 

 

Tízóra 

20% 

 

43 

 

54 

 

Ebéd 60% 

 

156 

 

198 

 

Uzsonna 

20%   42   53 

 

Összesen 

 

241 

 

305 

 

Rezsi:40% 

 

96 

 

122 

 

Összesen 

 

337 

 

427 

A képviselő-testület döntéséről az érintetteket értesíteni kell. 

Határidő: azonnal, illetve 2013.december 31. 

Felelős: polgármester, jegyző,intézményvezetők 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta és megalkotta: 

 

Ináncs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013.(I.24.) 

önkormányzati rendeletét, mely a szociális ellátásokról és a 

gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 10/2006.(VI.30.) önkormányzati 

rendeletének módosításáról szól 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

 Mivel egyéb hozzászólás, bejelentés, indítvány nem hangzott el, a polgármester 

megköszönte a megjelenést és az ülést befejezettnek nyilvánította. 

 

 

Kmf. 

 

 

Kiss Péter                                                                       Nagyné Halmai Katalin 

polgármester                                                                                jegyző  

 

 

Szeszták Istvánné 

                       jegyzőkönyvvezető    


