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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Ináncs Község képviselő-testületének 2013. május 8-án 14,
00 

megtartott nyílt üléséről. 

 

Helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Ináncs, Kossuth út 26.szám 

 

Meghívásra megjelent képviselő-testületi tagok: 

                     Kiss Péter                                  polgármester 

                     Tóth János                                 alpolgármester 

 Gulyás Pál                                 képviselő PüEb.tag                                    

 Montvajszki Bertalan                képviselő, PüEb. tag 

 

Meghívásra, tanácskozási joggal megjelentek: 

 Szemánné Süveges Szilvia        PüEb. bizottsági tag 

 Lukács Béla                               PüEb. bizottsági tag 

 Nagyné Halmai Katalin             jegyző  

                     Rácz Zita óvodavezető  1.  napirendhez 

                     Ignácz Melinda intézményvezető 1. napirendhez 

                     Szacsuri Istvánné főmunkatárs 1.napirendhez 

                     Győrffi Dezső könyvvizsgáló 1. napirendhez 

                     Varga István Kft ügyvezető 3. napirendhez 

 

Meghívás ellenére nem jelent meg, de távolmaradását bejelentette: 

                      Nagy Endre                             képviselő,PüEb elnöke, 

                      Kassai Béla                             képviselő, 

                      Montvajszki Ferenc                képviselő 

 

 A jegyzőkönyvet vezeti: 

                       Szeszták Istvánné                     igazgatási és szoc.főea. 

 

Kiss Péter polgármester: 

Köszönti a képviselő-testületet, a meghívott intézményvezetőket, Győrffi Dezső 

könyvvizsgáló urat, valamint a pénzügyi bizottság tagjait. Megállapítja, hogy az 

ülés határozatképes, mivel a 7 fő képviselőből 4 fő jelen van. Kassai Béla 

képviselő, Montvajszki Ferenc képviselő, valamint Nagy Endre képviselő, a 

PüEb elnöke távolmaradását bejelentette. Javasolja, hogy Gulyás Pál képviselő, 

PüEb tag vezesse a PüEb ülést. Javasolja, hogy a napirendi pontokat cseréljék 

fel, mivel Győrffi úrnak máshová is kell mennie. 

 

 

A meghívó a jegyzőkönyv melléklete. 



Ináncs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

3851 Ináncs, Kossuth u. 26. 

Tel:46/556-010 

 

2 

 

 

A képviselő-testület 4 igen, egyhangú szavazattal elfogadta a javaslatot a 

napirendre – a napirendek cseréjével -   az alábbiak szerint: 

 

Napirend:  

 

                1./ Az önkormányzat 2012. évi zárszámadásának megtárgyalása és 

                     elfogadása 

                     Előadó: Kiss Péter polgármester 

 

                 2./ Tájékoztató az ináncsi Közösségi Sportegyesület 2012. évi 

                       gazdálkodásáról, az önkormányzati támogatás  

                       felhasználásáról, a további feladatokról 

                      Előadó: SE Elnök 

 

                3./ A Hernádvölgyi Kft 2013. évi üzleti tervének megtárgyalása 

                     Előadó: Kiss Péter polgármester 

 

                4./ Indítványok, bejelentések 

 

Napirend tárgyalása: 

 

1./ Az önkormányzat 2012. évi zárszámadásának megtárgyalása és 

      elfogadása 

      Előadó: Kiss Péter polgármester 

 

Kiss Péter polgármester: 

Az írásos anyagot mindenki megkapta, várja a testület kérdéseit. 

Győrffi Dezső könyvvizsgáló: 

Jelentős jogszabályi változások történtek, mely a következő évben tovább 

folytatódnak. A beszámoló valós képet ad az önkormányzat gazdálkodásáról. Az 

egész gazdasági rendszer nagy változáson megy keresztül. Javasolja a 

beszámoló elfogadását. A törvényi változások már nem teszik kötelezővé Ináncs 

vonatkozásában a könyvvizsgálat elvégeztetését, ettől függetlenűl ha az 

önkormányzat kéri, ők elkészítik továbbra is. Várja a testület kérdéseit.  

Tóth János alpolgármester: 

Továbbra is igényt tartunk rá, hogy szakember megállapítsa, hogy nincs 

szabálytalanság az önkormányzat gazdálkodásában. A jelentés azt igazolja, hogy 

a törvényeket betartva gazdálkodunk. A könyvvizsgálói jelentés alapján 

javasolja elfogadásra az önkormányzat 2012. évi zárszámadását. 
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Nagyné Halmai Katalin jegyző: 

A gyakori jogszabályi változásokat nem lehet könnyen nyomon követni. Volt 

időszak amikor nem volt kötelező a könyvvizsgálat, de a mai világban óriási 

segítség, hogy Győrffi úr bármikor rendelkezésünkre áll, és bármikor szakmai 

segítséget tud nyújtani. Javasolja, hogy legyen továbbra is könyvvizsgálat. 

Kiss Péter polgármester: 

Az Ötv-ben csak a kötelezően ellátandó feladatokat finanszírozzák, de megfelelő  

pénzügyi szakember nélkül nem lehetünk. Majd megkeressük a finanszírozás 

fedezetét,  hogy tudjuk a könyvvizsgálót fizetni. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, -  a pénzügyi bizottság 4 igen egyhangú 

ajánlásával -  elfogadta és megalkotta: 

 

Ináncs Község  Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013.(V.9.) sz. 

rendeletét, mely az Önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról szól. 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Kiss Péter polgármester: 

A zárszámadáshoz kapcsolódóan a képviselő-testületnek jóvá kell hagynia a 

2012.évi belső ellenőrzési jelentést. Kiadták az írásos anyagot, kéri, hogy 

fogadják el. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

140/2013.(V.8.) önkormányzati  határozata a 2012.évi belső ellenőrzési 

jelentés elfogadásáról 

Ináncs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és 

intézményei 2012.évi belső ellenőrzéséről szóló jelentést a mellékletben csatolt 

formában és tartalommal elfogadta. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezetők 

 

 

2./Tájékoztató az ináncsi Közösségi Sportegyesület 2012. évi 

gazdálkodásáról, az önkormányzati támogatás felhasználásáról, a további 

feladatokról 

Előadó: SE elnöke 

 

Kiss Péter polgármester: 

Az írásos anyagot mindenki megkapta, várja a testület kérdéseit. 
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Montvajszki Bertalan SE elnök: 

A számszaki adatokat később tudta elkészíteni,- jelen ülésen rendelkezésre 

bocsátja - ezért elnézést kér mindenkitől. Tájékoztatja a testületet, hogy a csapat 

jól áll, plusz pénzt nem kér az önkormányzattól, hanem az ifi csapat 

utaztatásához kéri majd a segítséget. 

Tóth János alpolgármester: 

A hátralévő 6 fordulóban a feltételek adottak-e? Ha bejutunk a felsőbb 

osztályba, mennyivel növeli meg a költségeket? Adottak-e a Sportkör működési 

feltételei? 

Montvajszki Bertalan SE elnök: 

Adottak a feltételek, csak a szállítási költség nagyon drága. Ha felsőbb osztályba 

kerülünk, az kb. 1 mFt plusz költséget fog jelenteni. A működési feltételek 

adottak, mivel az önkormányzat támogatja őket. 

Nagyné Halmai Katalin jegyző: 

Az Encsi Sporttársulást felbontották, az mit jelent, mitől esünk el, van-e erre 

pótlás, a hogyan továbbról nem tudunk semmit. A tavalyi évben a pénz elég 

volt-e? 

Montvajszki Bertalan SE elnök: 

A társulási díjat kifizetik, de semmit nem kapnak érte. A társulás felbomlásáról 

semmi hasznunk, semmi kárunk belőle. A tavalyi évi pénzből kijöttek. 

Tóth János alpolgármester: 

Javasolja a Sportkör beszámolójának elfogadását. 

 

Montvajszki Bertalan képviselő SE elnök bejelentette személyes érintettségét. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

141/2013.(V.8.) önkormányzati határozata az Ináncsi Közösségi 

Sportegyesület 2012. évi beszámolójáról 

Ináncs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ináncsi Közösségi 

Sportegyesület 2012. évi tevékenységéről, az önkormányzati támogatás 

felhasználásáról szóló beszámolót a mellékelt formában és tartalommal 

elfogadta. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, SE elnöke 
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3./ A Hernádvölgyi Kft 2013. évi üzleti tervének megtárgyalása 

     Előadó: Varga István ügyvezető 

    

Kiss Péter polgármester: 

Az írásos anyagot mindenki megkapta, várja a testület kérdéseit, kéri az 

ügyvezetőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítőt tenni? 

Varga István ügyvezető: 

Tájékoztatja a testületet, hogy az a szerencsétlen helyzet állt elő, hogy a 

hernádszentandrási képviselő-testület nem fogadta el az üzleti tervet, mivel nem 

járulnak hozzá a konyha finanszírozásához a kimutatott nagymértékű várható 

hiány miatt. A döntést elhalasztották addig, míg az ináncsi testület nem dönt ez 

ügyben. 

Kiss Péter polgármester: 

A konyha nemcsak az ináncsi gyermekek étkezését biztosítja. Ezt a konyhát 

üzemeltetni kell, mivel kötelező önkormányzati feladat. A közétkeztetés a 

társtelepüléseknek is kötelezően ellátandó feladat. Sokan nincsenek tisztában 

bizonyos dolgokkal. A BM által is ismert probléma, hogy az állami normatíva 

sem fedezi a valós költségeket. Ebben az esetben is az Ináncsi önkormányzat 

finanszírozza a költségeket más önkormányzatok helyett, ahonnan ide járnak a 

gyermekek. Arra kell törekedni, hogy a problémát megoldjuk. 

Varga István ügyvezető: 

A nyersanyaggal nincs gond, a rezsinél hiányzó összeg finanszírozását kell 

megoldani. 

Nagyné Halmai Katalin jegyző: 

A testület meghatározta a nyersanyagnormákat, számításokat végeztünk, 

kidolgoztunk egy anyagot – bekérve a Kft-től is az 1-3 hónap adatait. Nem érti 

mire való a riogatás, hogy csődbe mennek, a számok nem ezt tükrözik. Még a 

költségekből marad is. Ha azokat a kiadásokat leszámlázza, amit a 

közétkeztetésért az önkormányzatnak kell fizetnie, akkor még több a bevétele. 

Az látszik a számokból, hogy egyensúlyban vannak a dolgok, sőt több a bevétel. 

Ha likvid probléma van, miért 2 hónapot számláz az üzemeltető, holott már az 

ötödik hónapban járunk? A többi hónap miért nincs kiszámlázva? A 3 hónapot 

megvizsgálva jól jövünk ki belőle. Nem mi voltunk, akik rosszul számoltunk. 

Változtatni úgy lehet, ha számokkal alátámasztjuk. Élni kell az önkormányzat 

adta lehetőségekkel (zöldség-hús). Az óvodától és az iskolától a fizetős 

gyermekektől miért nem szedik be a térítési díjakat? Azt érzi az önkormányzat 

részéről, hogy minden felajánlott segítség ellenére a Kft. nem él a 

lehetőségekkel, úgy az alapanyagok előállítása, mint a számlázás terén. Az 

önkormányzatnak sem jó, ha egyszerre kell elővenni több havi térítési díj 

fedezetét, mert nem tudnak egyben ilyen összegeket kifizetni. Javasolja a Kft.-

nek az üzleti terv konyhára vonatkozó részének az átdolgozását. 
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Kiss Péter polgármester: 

Az élelmezésvezető kérte, hogy piaci áron adjuk át a termékeket, mert úgy van 

összhangban a nyersanyag normával. Ez viszont növeli az általunk fizetendő 

költségeket, ami nem jó. Ezeken változtatni lehet, olcsóbban is lehet adni. Az 

étkeztetést meg tudjuk másképpen is oldani úgy hogy vásároljuk az ebédet egy 

külső cégtől. A Kft is az önkormányzathoz tartozik. A munkahelyek megtartását 

is szem előtt kell tartani. Az oktatási intézmények sem vettek fel új dolgozókat, 

amit tudnak közhasznú dolgozóval látják el. A Kft is az önkormányzat 

intézménye. Ez feszültséget kelt más munkahelyeken, mivel mi nem tudunk 

olyan béreket biztosítani, mint a Kft. Ha bármiféle segítséget kért a Kft mindig 

segítettünk. Kéri, hogy takarékosabban bánjanak a rezsi kiadásokkal, előre 

kellett volna átgondolni a bérek emelését és a külön juttatásokat. 

Varga István ügyvezető 

Az első 2 hónapból úgy jöttünk ki, hogy volt 500 e Ft mínuszunk. A térítési 

díjakat beszedik mindenkitől. Nem szeret közhasznú emberekkel dolgozni. 

Másképpen áll hozzá a munkához, aki rendesen fel van véve. Most 1 éves 

bértámogatással tudták felvenni az új dolgozót. 

Gulyás Pál képviselő: 

A Kft-t nem haszonszerzésre hoztuk létre. Igaz, hogy különálló gazdálkodást 

folytat, de az önkormányzat érdekeit kell nézni. A kiadások, azok bérjellegű 

kiadások. Az látszik, hogy tett olyan dolgokat, amik megnövelték a bérjellegű 

kiadásokat. Nem az a cél, hogy egymást marjuk, hanem hogy egymást segítsük. 

Feszültség van, viták vannak, le kell ülni, megbeszélni ezeket a dolgokat. A 

nyersanyagot pedig be kell árazni. 

Nagyné Halmai Katalin jegyző: 

Jó lenne, ha megpróbálnánk együtt dolgozni, valamint kulturált ember módjára 

viselkedni. Nekünk sem esik jól, hogy az ajtót ránk csapják, valamint felemelt 

hangon tárgyalnak velünk. Mindent meg lehetne beszélni, de nem ilyen 

hangnemben. 

Varga István ügyvezető: 

Hernádszentandrás felé hogy fogjuk rendezni a dolgokat?  

Varga István ügyvezető: 

Nem tud miből tervezni, nincsenek számadatok. 

Gulyás Pál képviselő: 

Le kell ülni és megbeszélni a számadatokat. Felesleges a közhasznú dolgozók 

munkája, ha nem innen vásárolja az alapanyagokat. (tészta, zöldség) 

Kiss Péter polgármester: 

Jelenleg a Start közmunkaprogramban van a pénz. Minőségi változás történt, 

mióta átvette a konyhát a Kft. Nem az a cél, hogy csődbe vigyük a Kft-t. 

Tóth János alpolgármester: 

Hernádszentandrás jogosan nem fogadta el az üzleti tervet. Át kell dolgozni a 3 

hónap adatai alapján és a valós adatokat kell szolgáltatni. A Kft-nek kötelessége, 
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hogy normális és megalapozott üzleti tervet terjesszen a testületek elé, amit el 

lehet fogadni. Ezt rövid időn belül pótolni kell. 

Kiss Péter polgármester: 

Hogy áll a Kft az ÉRV-vel? 

Varga István ügyvezető: 

Az ígért kötelezettségüket tartják, rendszeresen küldik a pénzt, mely fedezi a 

kiadásokat. 

Nagyné Halmai Katalin jegyző: 

Jó lenne, ha a Kft ügyvezetője mielőbb aláírná az üzemeltetési szerződést, 

valamint kéri, hogy mondja el a testület előtt a problémáját, mi az oka, hogy 

nem írja alá az önkormányzat által elkészített változatot. 

Varga István ügyvezető: 

Azért nem írta alá az üzemeltetési szerződést, mivel nem tartja jogszerűnek, 

hogy a konyha festését, valamint a tányérok pótlása a Kft feladat lenne. 

Kiss Péter polgármester: 

Tájékoztatja a testületet, hogy megjelent a BM-es pályázat, amelyben lehetőség 

lenne önkormányzati tulajdonú konyha teljes belső felújítására. 30 mFt-ig lehet 

pályázni. A már meglévő új páraelszívókat is átveszik a pályázatba és beépítésre 

kerülne. Így a konyha egy komplett felújítást kapna, nyáron tetőt is építenének, 

így megszűnne a beázás is. 

Gulyás Pál képviselő: 

A tésztaüzem részére is igényeltek a Startból egy légkeveréses sütőt, amely a 

konyhába lesz beépítve. 

Kiss Péter polgármester: 

Javasolja, hogy a jegyző asszony által készített formátumban elfogadni az 

üzemeltetési szerződést. A Kft az üzleti tervet dolgozza át 05.20.-ig és a 

következő ülésen majd újra tárgyaljuk. Javasolja a határozati javaslatot ezzel 

kiegészíteni a Kft részére. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

142/2013.(V.8.) önkormányzati  határozata a Hernádvölgyi Kft 2013.évi üzleti 

tervéről, az önkormányzati konyha gazdaságosabb üzemeltetéséről 

Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Hernádvölgyi Kft. 2013.évi 

üzleti tervét a beterjesztett formában nem fogadja el. 

Felhívja az ügyvezetőt, hogy a konyha költségvetését dolgozza át és 2013.május 

20.-ig nyújtsa be az átdolgozott javaslatát az önkormányzathoz. 

 A képviselő-testület a konyha minél gazdaságosabb üzemeltetése érdekében az 

alábbiak betartására hívja fel a Kft. ügyvezetőjét és az élelmezésvezetőt: 

 A konyhát üzemeltető Hernádvölgyi Kft. elsősorban az önkormányzat 

által megtermelt és biztosított alapanyagokat köteles felhasználni. Ennek 
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érdekében az élelmezésvezető az elkészített étlap alapján előzetesen  

egyeztetni köteles a szükséges alapanyagokról az önkormányzat által 

kijelölt személlyel. Amennyiben az önkormányzat nem tudja biztosítani 

az alapanyagokat, akkor rendelhet más szállítótól. 

 A Kft biztonságos üzemeltetése érdekében az igénybevett étkezések után 

legkésőbb a tárgyhót követő hónap 5. napjáig köteles a számlát 

kibocsátani, a képviselő-testület által meghatározott nyersanyagnorma és 

élelmezési költségek szerint. 

A képviselő-testület felhívja a Kft ügyvezetőjét, hogy amennyiben a konyha 

üzemeltetésében a továbbiakban problémát lát, azt szám adatokkal és tényekkel 

alátámasztva haladéktalanul- a soron következő ülésre terjessze a testület elé 

megtárgyalásra. 

Határidő: azonnal, ill. május 20. 

Felelős: ügyvezető, élelmezésvezető 

 

 

4./ Indítványok, bejelentések 

 

4/1. Önkormányzat adósságot keletkező ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek megállapítására 

 

 

Kiss Péter polgármester: 

Tájékoztatja a testületet, hogy Kormányrendelet írja elő, hogy határozatban kell 

elfogadni a testületnek a következő 3 évre várható fizetési kötelezettségek 

összegét, ami a költségvetés elfogadásakor lemaradt. Kéri, hogy tegyék ezt meg 

utólag. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

143/2013.(V.8.) önkormányzati határozata az Önkormányzat adósságot 

keletkező ügyleteiből eredő fizetési kötelezetettségeinek megállapítására 

Ináncs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, 

valamint az adósságot keletkező ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 

három évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint, 

változatlan formában jóváhagyja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 
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3851 Ináncs, Kossuth u. 26. 

Tel:46/556-010 

 

9 

 

4/2. I-F-F Szoc. Alapszolgáltató Központ alapdokumentumainak 

módosítása 

 

Ignácz Melinda intézményvezető: 

Tájékoztatja a testületet, hogy a Szociális Alapszolgáltató Központ 

alapdokumentumainak módosítása szükségessé vált. A házi segítségnyújtás 

ellátást a maximális létszámra - 18 főre szeretné bővíteni (jelenleg 13 fő). Ezért 

szükséges az alapdokumentumok módosítása. Ha lesz még változás, akkor újabb 

módosítás szükséges. Javasolta, hogy Forró-Fancsal községek is térjenek át a 

házi segítségnyújtásra, de a dolog elhúzódott. A Működési engedély 2015.-ig 

meg lett hosszabbítva. 

Nagyné halmai Katalin jegyző: 

Meg kell érdeklődni a Kormányhivatalnál,- mivel elindítottunk egy működési 

engedélymódosítást – a továbbiak – a régi társulási megállapodás felülvizsgálata 

miatt – csatlakoztatható-e ehhez a megkezdett eljáráshoz?  Össze kell a 

testületeket hívni és dönteni kell a szociális ágazatról. 

Kiss Péter polgármester: 

Encs város is megküldte az állásfoglalását, hogy 2013. 07.01. napjával 

megszűnik az összes társulás. Csobád már megkeresett minket, hogy jönnének 

ide a gyerekek, Hernádszentandrásról még nem tud semmit mondani, csak 

annyit tud, hogy az építésügyben is szeretne társulni. A mi testületünk 

nyilatkozott, hogy nyitottak vagyunk minden társulási formára a 2 településsel. 

A gy.jóléti szolgálat van még függőben. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

144/2013(V.8)  önkormányzati határozata az Ináncs-Forró-Fancsal Szociális 

Alapszolgáltató Központ alapdokumentumainak módosításáról 

Ináncs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Ináncs-Forró-Fancsal 

Mikrotérség Alapszolgáltató Központ alapdokumentumainak (SZMSZ, 

Házirend) módosításait a mellékelt formában és tartalommal elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezető 

 

4/3. Gondozási Központ Encs költségvetése 

 

Kiss Péter polgármester: 

Megkaptuk az encsi Gondozási Központ 2012. évi költségvetéséről szóló 

beszámolót, ebben a formában elfogadható. Javasolja elfogadásra. 
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A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

145/2013.(V.8.) önkormányzati határozata a Gondozási Kp.Cssegítő és 

Gyjóléti Szolgálat 2012.évi gazdálkodásáról és vagyoni helyzetéről, valamint a 

2013.évi költségvetésről 

Ináncs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az encsi Gondozási 

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

2012. évi gazdálkodásáról pénzügyi, vagyoni helyzetérő szóló beszámolót 

                                    210.103 e Ft bevétellel, 

           197.063 e Ft kiadással jóváhagyja. 

A képviselő-testület tekintettel az intézmény vezetője által 2013.április 26.-án 

megküldött azon értesítésére, miszerint az I. negyedévi önkormányzati 

hozzájárulást nem kérik, úgy döntött, hogy jóváhagyja az intézmény 2013.évi 

költségvetését, s a fizetendő hozzájárulás mértékét az első negyedéves 

csökkentéssel, évi 720 e Ft-ban elfogadja. 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a döntésről az intézmény 

vezetőjét értesítse.  

Határidő: azonnal, ill.2013.december 31. 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

4/4. Ady E. úti ingatlan határozatának módosítása 

 

Nagyné Halmai Katalin jegyző: 

Törvényességi észrevétel érkezett, mivel a vagyongazdálkodási rendeletünk azt 

írja, hogy az ár 50%-át kell befizetni, ezért szükséges a határozat módosítása. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

146/2013.(V.8.) önkormányzati határozata az Ináncs Ady E. u. 16. sz. alatti 

ingatlan  eladásáról szóló határozata módosításáról 

Ináncs Község Önkormányzatának  képviselő-testülete a 134/2013.(II.21.) 

önkormányzati határozatát az alábbiak szerint módosítja:  

A vevő köteles a szerződés aláírásakor befizetni a vételár 50 %-át, azaz 600e  

Ft-ot. 

A határozat többi részét a testület változatlan formában hagyja. 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az adás-vétel lebonyolítása 

során a fentiek szerint járjon el. 

Határidő: azonnal,  ill.2014.08.31. 

Felelős: polgármester, jegyző 
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4/5. ÉRV megállapodás 

 

Kiss Péter polgármester: 

Az ÉRV megkeresett egy megállapodással, hogy a vízközmű hozzájárulás 

mértékét az általuk javasoltak szerint állapítsuk meg. A lakosságot nem érinti, 

csak a cégeket és a közületeket érinti. Ehhez kell a testület hozzájárulása.  

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

147/2013.(V.8.) önkormányzati határozata vízközmű hozzájárulás fizetésére 

vonatkozó megállapodás kötése az ÉRV-vel 

Ináncs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapodást köt az 

ÉRV-vel, hogy az önkormányzat tulajdonát képező ivóvízközmű-fejlesztési 

hozzájárulás mértéke 2013. évben 263.000 Ft/m
3
/nap+ÁFA 

A hozzájárulás felhasználásáról az üzemeltetési szerződés rendelkezik. 

A testület megbízza a polgármestert a megállapodás aláírásával. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

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 

 

 

 

 

                                    

 

 


