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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Ináncs Község képviselő-testületének 2013. február 21-én 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, IRNÖ elnöke, PüEb.tag                                    

Kassai Béla                                képviselő 

 Montvajszki Bertalan                képviselő, PüEb. tag 

 Montvajszki Ferenc                   képviselő  

 Nagy Endre                                képviselő,PüEb. elnöke 

 Szemánné Süveges Szilvia        PüEb. bizottsági tag 

 

Meghívásra, tanácskozási joggal megjelentek: 

                       Nagyné Halmai Katalin            jegyző  

                       Rácz Zita óvodavezető  1.  napirendhez 

                       Ignácz Melinda intézményvezető 1. napirendhez 

                       Szacsuri Istvánné főmunkatárs 1.napirendhez 

 

Meghívás ellenére nem jelent meg, de távolmaradását bejelentette: 

                      Lukács Béla bizottsági tag 

 

 A jegyzőkönyvet vezeti: 

                       Szeszták Istvánné                     igazgatási és szoc.főea. 

 

Kiss Péter polgármester: 

Köszönti a képviselő-testületet, valamint a pénzügyi bizottság tagjait, 

megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 fő képviselőből 6 fő jelen 

van. Gulyás Pál képviselő jelezte, hogy más irányú - hivatalos elfoglaltsága 

miatt-  később érkezik. 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 2013. évi költségvetés megtárgyalása, elfogadása 

                     Előadó: Kiss Péter polgármester 

 

                 2./ Óvodavezetői pályázat kiírása 

                      Előadó: Nagyné Halmai Katalin jegyző 

 

                3./ Indítványok, bejelentések 

 

Napirend tárgyalása: 

 

1./ A 2013. évi költségvetés megtárgyalása, elfogadása 

      Előadó: Kiss Péter polgármester 

 

Kiss Péter polgármester: 

Az írásos anyagot mindenki megkapta, a pénzügyi bizottság külön tárgyalta a 

költségvetést, de mivel nem értek végig az anyagon, ezért a testületi ülés 

keretében ők is jelen lesznek és szavaznak azokban a kérdésekben, melyeket 

még nem tárgyaltak át. Elmondja, hogy naponta változik a szabályozás, 

folyamatos átdolgozást igényelt a kiküldött anyag.  Egyre kevesebb pénzt 

kapunk az államtól, nagyon nehéz lesz ez az év. Nem rendelkezünk plusz 

bevétellel. Elkészült a költségvetés-tervezet, nem tudtunk nullás egyenlegű 

költségvetést összeállítani, mert nem hazudhatunk nem létező bevételeket. Ezt 

tettük annak ellenére, hogy a törvény előírja, ha nem teszünk ezen előírásnak 

eleget akkor törvénysértést követünk el. A kötelezően előírt feladatokat is el kell 

látni, de miből? A betervezett kiadásokat már jobban nem lehet lecsökkenteni. 

Bízik abban, hogy az önkormányzati érdekképviseletek ismerve a problémákat, 

eredményt fognak tudni elérni a kormánynál, a községi önkormányzatok 

finanszírozásának javítása terén. Helyben ezeket a problémákat nem lehet 

megoldani. A pénzügyi bizottság tárgyalta a beterjesztett anyagot, kéri, mondják 

el javaslataikat, véleményüket. Javasolja, intézményenként, szakfeladatonként 

menjenek végig a költségvetésen. 

 

Óvoda szakfeladat: 

 

Nagy Endre PüEb elnöke: 

Az óvodában a 10 fő státuszon lévő dolgozó közül mindenki közalkalmazott-e? 

Az élelmiszer-költség jelentősen növekedett, mi ennek az oka? 

Rácz Zita óvodavezető: 

Valamennyi dolgozó közalkalmazotti státuszban van. A Kft látja el az 

élelmezést, másképp történik a számlázás, rezsivel növelten fizeti az 
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önkormányzat az étkeztetés költségét.  Ezért van növekedés a kiadási oldalon, az 

élelmezési kiadásoknál.  

Kiss Péter polgármester: 

Tájékoztatásként elmondja, hogy az óvoda teljes bevételi-kiadási egyenlege 

mínuszos, mivel 2,9 M Ft kiegészítés szükséges. 

 

Gulyás Pál képviselő, 14,
45

 órakor megérkezett. 
 

Szociális intézmény: 

 

Nagy Endre PüEb elnöke: 

A bizottság -  az előzetes tárgyalások alapján, az intézményvezető javaslatát 

figyelembe véve -  javasolja, hogy az egyes ellátási típusokhoz kapcsolódó 

étkeztetés kiadásai kerüljenek egy helyen megjelenítésre az áttekinthetőség 

miatt. Az iránt érdeklődik, hogy a szociális étkeztetés szakfeladaton, a korábbi 3 

fő helyett most miért 1 fő látja el a feladatot? 

Ignácz Melinda intézményvezető: 

Tájékoztatja a testületet, hogy minden telephelyen szerepelt 1 fő a szoc. 

étkeztetésnél. Ez azonban indokolatlan, mivel össz. intézményi szinten kell 

számolni az étkezőket és 100 főig 1 alkalmazott szükséges. Mivel 2 fő 

nyugdíjba vonult, és figyelembe véve az előzőekben említett előírást, ezért 

átrendezte az intézményi személyi állományt. A nappali ellátásnál is 1 fő 

felsőfokú ellátásvezetőt ír a jogszabály, így ő látja el a feladatokat mind a 3 

telephelyen. A házi segítségnyújtáshoz + 1 fő felvétele szükséges, mivel csak 

így tudnak megfelelni az előírásoknak.  A dolgozó bérét ki tudja a normatívából 

gazdálkodni. A működési engedélyt szeretné módosítani, hogy több embert 

tudjanak ellátni.  

Gulyás Pál képviselő: 

Az egyes szakfeladatokra kapott normatíva fedezi-e a kiadásokat? Hogyan látja 

a társulás jövőjét, fog-e működni, változott-e a hozzáállás a többi önkormányzat 

részéről? 

Ignácz Melinda intézményvezető: 

Ebben az évben, a dolgozók átrendezésével ki tudnak jönni a normatívából. 

Továbbra is nehéz kommunikálni a másik két önkormányzattal, ő nem tudja, 

hogy a korábbi évek tartozásait rendezték-e. Nem fogadják el a javaslatait, a 

testületi ülésekre benyújtott kezdeményezéseit.  Javasolja, hogy egy kidolgozott 

anyagot tegyünk a forrói önkormányzat elé, azzal a javaslattal, hogy 

egységesítsük az étkezést, hogy vásárolják tőlünk az ebédet 506 Ft-ért. 

Kiss Péter polgármester: 

A meglévő társulásokat felül kell vizsgálni 06.30.-ig és a tv. lehetőséget ad a 

változtatásokra. Szerinte ezután sem fogják fizetni a térítési díjat, ha nem 

változott semmi. Ha arra nem méltatják az intézményvezetőt, hogy egy testületi 
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ülésre meghívják és beszámoltassák. Veszélyesnek tartja az étkezést áthozni,  

mivel fizetési gondok lehetnek belőle. 

 

Védőnői szolgálat, mezőőri ellátás: 

 

Nagy Endre PüEb. elnöke: 

A bizottságnak nem volt javaslata, nem kíván módosítani a javasolt adatokon. 

 

Önkormányzat: 

 

Nagy Endre PüEb elnöke: 

1 fő – a polgármester bére – marad itt, valamint a képviselői tiszteletdíjak és az 

önkormányzati beruházások, valamint a településszintű kiadások. A 

bizottságnak nincs módosítási javaslata. 

 

Polgármesteri Hivatal, ig. tevékenység: 

 

Nagy Endre PüEb elnöke: 

Ináncson mennyi dolgozó marad? 

Nagyné Halmai Katalin jegyző: 

Ináncson 4 fő, Csobádon és Hernádszentandráson 3-3 fő. Jelenleg 1 dolgozó 

gyesen van, októbertől várható a visszatérése. Két részből áll a költségvetés, az 

1-2. hónap a régi Hivatali szerkezetben, a 3-12. hónap pedig a Közös Hivatal 

költségvetését tartalmazza, melyet a testületek az együttes ülésen elfogadtak. 

 

Vízkárelhárítás: 

 

Kiss Péter polgáremester: 

A Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint árvíz várható. Be kell szerezni a 

szükséges anyagokat, de pénzt nem adnak hozzá. Az előző árvízi készületből 

maradtak tartalékaink (homok, homokzsák), így szükség esetén van mihez 

nyúlni. 

 

Iskolabusz: 

 

Kiss Péter polgármester: 

Jó esély van arra, hogy tulajdonba megkapjuk az iskolabuszt. Eddig a Kistérség 

volt a tulajdonos, üzemeltetésre kaptuk. Az első tankerületi igazgatóval 

megegyeztünk, hogy 250 Ft/km-t fizetnek, de a jelenlegi megbízott igazgató 

csak 220 Ft/km-t akar fizetni. Még nincs szerződésünk.  Nincs még 

szerződésünk így csak előleget tudunk számlázni. Csak június 15.-ig kötnek 

szerződést, a továbbiakra vonatkozóan még nincs döntés. Nagy reformot 
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kívánnak a következő tanévtől végrehajtani az oktatásban. Visszaáll a 

körzetesítés, nem tudjuk mi lesz. Addig is meg kell oldani a gyermekek 

szállítását.  Javasolja  a busz jelenlegi formában történő  üzemeltetését és a sofőr 

júniusig történő alkalmazását, utána úgyis felül kell vizsgálni a továbbiakat. 

A képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett. 

 

Köztemető 

 

Gulyás Pál képviselő: 

Bele fog-e férni a temető rendben tartása a költségekbe?(szemétszállítás, benzin, 

kaszálás, stb). A szemétszállítás költsége önmagában 4-500 eFt évente, nem 

beszélve a többi költségről. 

Kiss Péter polgármester: 

A temető a Rkat. egyház tulajdona, mi csak segítettünk a rendben tartásában. 

Tóth János alpolgármester: 

Javasolja, hogy a temetőn tárolt 2 szemetes konténerből 1 konténer költségeit 

vállalja át az egyház. Egyeztetni kell az atyával. 

 

Nagy Endre PüEb. elnöke: 

A pénzügyi bizottság részére javasolja -  a javasolt módosításokkal, melyek a 

szociális intézmény létszámának 1fővel történő emelését, az étkezési kiadások 1 

szakfeladatra történő átrendezését, valamint az iskolabusz további üzemeltetését 

jelentik - elfogadni a költségvetést a rendelet-tervezet szerinti bevétellel, 

kiadással, felhalmozási hiánnyal. 

Kiss Péter polgármester: 

Ajánlja a PüEb. elnöke által javasolt költségvetést elfogadásra a képviselő-

testületnek. 

 

A képviselő testület 7 igen szavazatával – a pénzügyi bizottság egyhangú 

ajánlásával- elfogadta és megalkotta: 

Ináncs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

4/2013. (II.22.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

Nagy Endre képviselő,  PüEb elnöke 16,
30

 órakor eltávozott. 
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2./ Óvodavezetői pályázat kiírása 

 

Kiss Péter polgármester: 

Az írásos anyagot mindenki megkapta, felkéri a jegyzőasszonyt tájékoztassa a 

testületet a pályázat menetéről. 

Nagyné Halmai Katalin jegyző: 

Az óvodavezető asszony 5 éves megbízása ebben az évben lejár. Időben ki kell 

írni a pályázatot, melyet a közigállás internetes portálon, valamint az Oktatási 

Közlönyben is meg kell jelentetni, hogy megfeleljünk a törvényi feltételeknek. 

A pályáztatás hosszú folyamat és bele kell férni a határidőkbe. 

Javasolja, a kiadott pályázati kiírás jóváhagyását. 

 

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

 

Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 131/2013.(II.20.)  

önkormányzati határozata a Napköziotthonos Óvoda magasabb vezetői 

beosztás ellátására pályázati felhívás megjelentetéséről 

A Képviselő-testület a fenntartásában lévő Napköziotthonos Óvoda Vezetőjének 

2013.július 31.-én  lejáró magasabb vezetői megbízásra tekintettel a magasabb 

vezetői  állás 2013.08.01.-től való betöltésére  e határozati javaslat mellékletét 

képező tartalommal pályázati felhívás közzétételét rendeli el. 

Felkéri a jegyzőt, hogy a pályázati felhívás közzétételéről és a pályáztatással 

kapcsolatos feladatok ellátásáról gondoskodjon. 

Határidő: február 25. ill. augusztus 1. 

Felelős: jegyző 
 

3./ Indítványok, bejelentések 

 

3/1. szemétszállítási díj módosítása 

 

Kiss Péter polgármester: 

Ebben a témában korábban hozott határozat nem felel meg a jogszabályi 

előírásoknak, ezért javasolja annak módosítását a határozati javaslat szerinti 

tartalommal. 

 

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

 

Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 132/2013.(II.21.) 

önkormányzati határozata a szemétszállítás 2013. évi díjának 

meghatározásáról szóló határozata módosításáról 

Ináncs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 144/2012.(XI.28.) sz. 

határozatát a következők szerint módosítja:  az Abaúj Hulladékgazdálkodási Kft. 
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által 2013. évre a szemétszállítás díjának megállapítására tett ajánlatát 

(figyelembe véve a várható jogszabályi változásokat) 4,2 %-os mértékre emelve 

elfogadta 273 Ft+ÁFA/ürítés összegben. 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert a szerződés-módosítás 

aláírásával. 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal, illetve 12.31. 

 

3/2. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetése 

 

Kiss Péter polgármester: 

Ebben a formában nem tudjuk elfogadni a költségvetést, javasolja elutasítani. 

 

 

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

 

 

Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

133/2013.(II.21.) önkormányzati  határozata a  Gondozási Kp.Cssegítő és 

Gyjóléti Szolgálat 2013.évi költségvetéséről 

Ináncs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Encsi Gondozási 

Kp.Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat  (3860 Encs, Táncsics út 2.szám ) 

2013. évre beterjesztett költségvetését a megküldött számítások alapján 

elfogadni nem tudja, az alábbiak miatt: 

 A 2012.decemberben megküldött anyag a településeken foglalkoztatott 

alkalmazotti létszámot és ahhoz tartozó kiadási előirányzatokat 

(gyermekjóléti szolgálat és családsegítés vonatkozásában) teljeskörűen 

tartalmazza. A megadott tervezési adatok 2013.január 1.-től már nem 

fedik a valóságot, mivel a családgondozók egy része az intézményből más 

munkáltatóhoz került, a feladat a településeken azóta nincs ellátva. 

A képviselő-testület felkéri az intézmény vezetőjét, hogy a valós adatokat 

tartalmazó költségvetési tervezetet szíveskedjen ismételten rendelkezésre 

bocsátani, abban az esetben tudja az intézmény költségvetését újra tárgyalni és a 

fizetendő hozzájárulás mértékét meghatározni. 

A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy nem kíván olyan költségeket megfizetni, 

melyet el nem látott feladatért kívánnak megfizettetni, mivel 2013.január 1.-től 

Ináncs községben a gyermekjóléti és családsegítési feladatok az intézmény 

részéről nincsenek ellátva. 

A testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a döntésről az intézmény 

vezetőjét haladéktalanul értesítsék. 

Határidő: február 22. 

Felelős: polgármester, jegyző 
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3/3. Ady E. úti ingatlan eladása 

 

Kiss Péter polgármester: 

A testület korábban meghozott elvi döntésének megfelelően, az Ady E. út 16.sz. 

alatti ingatlanára vonatkozóan az  értékbecslés megtörtént, ennek alapján 1,2 

MFt-ra lett az ingatlan értékelve. Ha a vevő kérésének megfelelően értékesíti az 

ingatlant a testület, akkor az ügyvédnél kell szerződést kötni, melyben le kell 

rögzíteni, hogy a vevő tulajdonába akkor kerül az ingatlan, ha a teljes vételárat 

kifizette. 

Javasolja az előterjesztett határozati javaslatnak megfelelően az ingatlan 

értékesítését. 

 

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

 

 

Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

134/2013.(II.21.) önkormányzati határozata az Ináncs Ady E. u. 16. sz. alatti 

ingatlan  eladásáról 

Ináncs Község Önkormányzatának  képviselő-testülete  az Ináncs, Ady E. u. 16. 

sz. alatti, 209.  hrsz-ú  – önkormányzati tulajdonú – ingatlant  eladja Süveges 

János  3851 Ináncs, Ady E. u. 18. sz. alatti lakosnak.  

Az ingatlan vételára ingatlanforgalmi értékbecslés alapján 1,2 MFt. A képviselő-

testület – a vevő kérésére - hozzájárul a vételár részletekben történő 

megfizetéséhez. 

A vevő köteles a szerződés aláírásakor befizetni 200 e Ft-ot, a fennmaradó 

összeget részletekben,  60 eFt/hó összegben  kell megfizetnie. 

 Az ingatlan vételára kiegyenlítésének végső határideje: 2014. 08.31. 

Az ingatlan birtokba adása az adás-vételi szerződés aláírását követő nap. 

Vevő részére a tulajdonjog bejegyzésére a vételár teljes kiegyenlítését követően 

kerülhet sor. 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert az adás-vételi szerződés 

elkészíttetésével  és aláírásával. 

Határidő: 2013.03.05. ill.2014.08.31. 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

3/4. Vagyongazdálkodási terv 

 

Kiss Péter polgármester: 

A Kormányhivatal figyelemfelhívása alapján elkészítettük a közép és hosszú 

távú vagyongazdálkodási tervünket. Javasolja az előterjesztés elfogadását. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 135/2013.(02.21.) 

önkormányzati  határozata az önkormányzat közép-és hosszú távú 

vagyongazdálkodási tervének elfogadásáról 

Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 

vagyongazdálkodásának az Alaptörvényben, valamint a nemzeti vagyonról szóló 

2011.évi CXCVI.törvény  7.§.(2) bekezdésében meghatározott rendeltetése 

biztosításának céljából az alábbiak szerint fogadja el közép és hosszú távú 

vagyongazdálkodási tervét: 

 

Középtávú vagyongazdálkodási terv: 

 

1.Az önkormányzati vagyonnal – mint nemzeti vagyonnal  - felelős módon, 

rendeltetésszerűen kell gazdálkodni. 

 

2. A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró képességéhez 

igazodó, elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi 

szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, 

hatékony és  költségtakarékos működtetése, értékének megőrzése, állagának 

védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá a 

feleslegessé váló vagyontárgyak értékesítése. 

 

3. Az önkormányzati vagyonfejlesztés (létrehozás, bővítés, felújítás) céljait a 

Képviselő-testület  döntései és az éves költségvetési rendelet határozza meg. 

 

4.Az önkormányzati vagyon hasznosításának alternatívái: 

A nemzeti vagyon alapvető rendeltetetése a közfeladat ellátásának biztosítása, 

hasznosításának célja a kötelező és önként vállalt feladatok hatékony és 

eredményes ellátása. 

 

A hasznosítás formái: 

1. a feladatok ellátásához nem szükséges vagyon elidegenítése, 

2. használatba adása, bérbeadása, 

3. önkormányzati vagyontárggyal vállalkozási tevékenység folytatása 

 

1. Vagyon értékesítése 

A rendelkezésre álló szabad vagyon értékesítését forgalmi értékbecsléssel 

megalapozva, nyilvános pályázati kiírás alapján, a vagyonrendelet 

előírásai szerint a nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI.törvény 

alapján kell lefolytatni. A vagyon értékesítéséből származó bevétel 

elsősorban fejlesztési kiadások, fejlesztési hitelek törlesztésének fedezetéül 

szolgálhat. 

2. Bérlet útján történt hasznosítás 
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A lakás és nem lakás célú helyiségek, valamint telkek hasznosítása elsősorban 

bérleti szerződés keretében tehető meg. A bérlet útján nem hasznosított ingatlan 

esetében törekedni kell arra, hogy minél rövidebb ideig legyen kihasználatlan  

állapotban, ennek elkerülése érdekében folyamatos pályáztatás szükséges.   

 

   3. Vállalkozás folytatásával történt vagyonhasznosítás 

Az önkormányzati feladatok ellátásához nélkülözhetetlen vagyonnal vállalkozási 

tevékenység folytatható. Az önkormányzati vállalkozás az alaptevékenységet 

nem veszélyeztetheti. 

Az önkormányzat csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben 

felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét. 

 

5.Az önkormányzati feladat változások miatti önkormányzati vagyonban 

bekövetkező változásokat követően a közfeladatok ellátását szolgáló vagyon 

hasznosítását  felül kell vizsgálni, törekedve a maximális kihasználtságra, a 

gazdaságos üzemeltetésre, a felesleges vagyontárgyak értékesítésére. 

 

6. Biztosítani kell, hogy a lakbérek, bérleti díjak minél nagyobb mértékben 

nyújtsanak fedezetet az ingatlan karbantartására, felújítására. 

 

7.A bérleti díjakat a piaci viszonyok figyelembe vételével kell megállapítani. 

 

8.  Az önkormányzatnak a lehetőségeihez képest elő kell segíteni a 

munkahelyteremtő vállalkozások letelepítését. 

 

Hosszú távú vagyongazdálkodási terv: 

 

1. Alapjául szolgál a középtávú vagyongazdálkodási terv. 

2. Az önkormányzatnál a vagyon megőrzésének elsődlegessége elv 

érvényesül a hosszú távú működési stabilitás biztosítása érdekében. 

3.  Az önkormányzat szempontjából kedvező pályázati lehetőségek 

maximális kihasználása. 

4. Az intézményi feladatellátás tárgyi feltételeit az előírásoknak 

(közegészségügyi, szakmai stb.) való megfelelés, az energiatakarékos 

üzemelés, az ellátás színvonalának emelése érdekében – elsősorban 

pályázati források igénybevételével – korszerűsíteni kell. (pl: az 

egészségügyi alapellátás, illetve a polgármesteri hivatal épületének 

további korszerűsítése, óvoda  tetőszerkezetének lecserélése, intézmények 

fűtésrendszerének korszerűsítése,stb.) 

5. A vagyonhasznosítás során a bevételszerzés, illetve a kiadáscsökkentés 

mellett szem előtt kell tartani azt, hogy az ne vagyonfelélést 
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eredményezzen. A piaci helyzet ismeretében évente felül kell vizsgálni az 

értékesítendő, valamint a más módon hasznosítható vagyonelemeket.  

6.  A vagyonhasznosítás bevételeit minél nagyobb arányban a 

vagyontárgyak megóvására, megújítására illetve beruházásra kell 

fordítani. 

Határidő: azonnal, illetve 2014.december 31. 

Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezetők 

 

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

megköszönte a megjelenést és a szociális ügyek tárgyalására zárt ülést 

rendelt el. 

 

Kmf. 

 

 

Kiss Péter                                                                       Nagyné Halmai Katalin 

polgármester                                                                                jegyző 

 

 

Szeszták Istvánné 

                        jegyzőkönyvvezető    

 


