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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Ináncs Község képviselő-testületének 2013. május 29-én 14,
00 

megtartott nyílt üléséről. 

 

Helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme 3851 Ináncs, Kossuth út 

26.szám 

 

Meghívásra megjelent képviselő-testületi tagok: 

                     Kiss Péter                                  polgármester 

                     Tóth János                                 alpolgármester 

 Gulyás Pál                                 képviselő                                  

 Montvajszki Bertalan                képviselő(később érk.) 

                     Kassai Béla                                képviselő 

                     Nagy Endre                                képviselő 

 

Meghívásra, tanácskozási joggal megjelentek: 

                       Nagyné Halmai Katalin            jegyző  

                       Varkolyné Németh Judit védőnő 1.  napirendhez 

                       Ujlaczki Éva családgondozó 2. napirendhez 

                       Szacsuri Istvánné főmunkatárs 3.napirendhez 

                       Varga István Kft ügyvezető 3. napirendhez 

                       Dankó Melinda Kft részéről 3. napirendhez 

 

Meghívás ellenére nem jelent meg, de távolmaradását bejelentette: 

                      Montvajszki Ferenc képviselő 

                      Galambos Andrásné INNÖ elnöke 

                      Szoták Ferencné IUNÖ elnöke 

 

 A jegyzőkönyvet vezeti: 

                      Szeszták Istvánné                    igazgatási és szoc.főea. 

 

Kiss Péter polgármester: 

Köszönti a képviselő-testületet, a meghívott vendégeket. Megállapítja, hogy az 

ülés határozatképes, mivel a 7 fő képviselőből 5 fő jelen van. Montvajszki 

Ferenc képviselő távolmaradását bejelentette. Javasolja, hogy a napirendi 

pontokat cseréljék fel, mivel a védőnőnek és a családgondozónak más 

elfoglaltsága is van. Javasolja, hogy ennek megfelelően fogadják el a napirendet. 

 

 

A meghívó a jegyzőkönyv melléklete. 
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A képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal elfogadta a javaslatot a 

napirendre a javasolt napirendek cseréjével, az alábbiak szerint: 

 

Napirend:  

 

                1./ Közmeghallgatás 

 

                 2./ Tájékoztató a védőnői szolgálat működéséről 

                      Előadó: Varkolyné Németh Judit védőnő 

 

                3./ Tájékoztató a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat 

                     2012. évi tevékenységéről 

                     Előadó: intézményvezető 

 

                4./ A Hernádvölgyi Kft 2012. évi zárszámadásának 

                     megtárgyalása 

                     Előadó: Varga István ügyvezető 

 

                 5./ Indítványok, bejelentések 

 

Napirend tárgyalása: 

 

1./ Közmeghallgatás 

 

Kiss Péter polgármester: 

Megállapítja, hogy a meghirdetett közmeghallgatásra a lakosság köréből az ülés 

kezdetéig nem jelent meg senki. Javasolja, hogy a közmeghallgatást tegyék 

folyamatossá, ha a lakosság köréből valaki érkezik, akkor foglalkoznak az 

ügyével. 

 

2./ Tájékoztató a védőnői szolgálat működéséről 

      Előadó: Varkolyné Németh Judit védőnő 

 

Kiss Péter polgármester: 

Az írásos anyagot mindenki megkapta, várja a testület kérdéseit. 

Nagy Endre képviselő: 

Megköszönte a védőnő munkáját, valamint hogy a gyermekeket a 

csecsemőgondozó versenyre felkészítette. A járási versenyt megnyerték a 

gyermekek, ez köszönhető a védőnő lelkiismeretes felkészítő munkájának. 

Tóth János alpolgármester: 

A beszámolóban olvasta, hogy elavult a számítógép. Tud-e vele még dolgozni? 
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Varkolyné Németh Judit védőnő: 

A gépet kb. 5 éve kapta, régi, elavult, rossz állapotban van. Nehezményezi, hogy 

nem kapta meg a beígért béremelést. Az ígéretek szerint 14 %-os többlet 

finanszírozást kapnak a körzetre, ehhez képest ő ezt nem kapta meg. 

Nagyné Halmai Katalin jegyző: 

Amit a törvény előír, azt megkapta, nem kell olyat állítani, hogy nem volt 

béremelés. A védőnői szolgálat kiadásai nemcsak bérből, hanem egyéb 

kiadásokból is összetevődnek. 

Varkolyné Németh Judit védőnő: 

A pontfinanszírozást emelik 14%-kal. Az önkormányzaton múlik, hogy mennyi 

béremelést ad. 

Kiss Péter polgármester: 

Javasolja a tájékoztató elfogadását. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

149/2013.(V.29) önkormányzati  határozata  a  védőnői szolgálat 

működéséről 

Ináncs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a védőnői szolgálat 2012. 

évi tevékenységéről szóló tájékoztatót a mellékelt formában és tartalommal 

elfogadta. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

3./ Tájékoztató a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat 2012. évi 

     működéséről 

 

Kiss Péter polgármester: 

Az írásos anyagot mindenki megkapta, várja a testület kérdéseit. 

Nagyné Halmai Katalin jegyző: 

Telefonon beszélt az intézményvezető asszonnyal, aki jelezte, hogy nem tud 

részt venni az ülésen, azonban néhány aktuális kérdésben egyeztettek, melyről a 

későbbiekben tájékoztatja a testületet. A jelen lévő családgondozó képviseli az 

intézményt és válaszol a felmerülő kérdésekre. 

Ujlaczki Éva családgondozó: 

Köszönti a testületet, megköszönte a meghívást. Bemutatkozott, elmondta, hogy 

március 5.-től látja el községünkben a családgondozói feladatokat. A tavalyi 

évről nem tud beszámolni, de az eddig itt töltött időről tud nyilatkozni. Jelenleg 

3 családdal van probléma, 2 családnál lassú javulás mutatkozik. Leginkább az 

iskolai hiányzások szaporodtak meg. A gyermekeknél a motiváció hiánya a 
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bosszantó. Segítség lenne a gyermekek számára, ha pozitív példát látnának 

maguk előtt. 

Nagyné Halmai Katalin jegyző: 

Úgy látja, hogy rosszabbodik a családok és a gyermekek helyzete, ez kihatással 

van a családok életére is. A jegyzői hatáskörből kikerült az intézkedésre jogosító  

gyámügyi hatáskör, nem tudunk azonnal beavatkozni, gyámhivatali hatáskör lett 

a védelembe vétel, az intézeti elhelyezés. A gyámhivatal intézkedése lassú, 

nehézkes, nem jut el a segítség időben a gyermekekhez. 

Kiss Péter polgármester: 

A 3 családnál több éve nincs előrelépés. A gyámhivatal kivár, megy a huzavona, 

nincs előre lépés. Ennek is a gyermekek isszák meg a levét. Ha nem történik 

változás, nem lesz visszatartó erő. Erőn felül vállalunk, hogy aki akar 

dolgozhasson, maguktól nem akarnak semmit tenni ezek a családok. 

Hiányoznak az alapok. Ezt nem tudja sem az iskola, sem az önkormányzat 

megoldani. Keményebben kell fellépni és a szükséges lépéseket megtenni. Jelen 

esetben több esélye van a gyermeknek, ha nevelőszülőhöz kerül, mintha itt 

marad. 

Nagy Endre képviselő: 

A hiányzásoknál nincs lényegesebb változás. 1-2 család okozza a problémát. Jár 

iskolába a gyermekek többsége, mivel az iskolában étkeznek, meleg, tiszta 

környezetben vannak. A járás felé jelzik a problémát. A probléma 

újratermelődik. 

 

Montvajszki Bertalan képviselő 14,
15

-kor megérkezett, a képviselők száma 6 főre 

emelkedett. 

  

Nagyné Halmai Katalin jegyző: 

A jövőre vonatkozó intézményi együttműködésről egyeztetett az 

intézményvezetővel. Encs a társulásokat felbontotta, július 1-től, úgy tűnt, hogy 

el kell kezdeni az átszervezést. Azonban újabb levélbeli tájékoztatást kaptunk, 

hogy kitolták a határidőt dec. 31-ig. Encs önkormányzata vállalta, hogy feladat 

ellátási szerződés formájában ellátják a feladatokat évvégéig, hogy legyen idő a 

működési engedély beszerzésére. Ez megkönnyebbülés volt számunkra, mivel 

július 1.-ig nem tudtunk volna működési engedélyt prezentálni. Időt nyertünk, 

hogy átgondoljuk a dolgokat. A hernádszentandrási testületi ülésen Bratu 

polgármester úr tájékoztatást adott arról az újabb elképzelésükről, hogy Encs 

továbbra is társulási megállapodást kíván kötni azokkal az önkormányzatokkal, 

akik a korábbi rendszerbek is jól együttműködtek velük, rendesen fizették a 

hozzájárulásokat. Felsorolt 7 önkormányzatot – melyben benne vagyunk mi is, 

valamint Csobád és Hernádszentandrás is. Át kell gondolni, mit tegyünk. Az 

intézményvezető asszony arról is tájékoztatott, hogy információik szerint 

2013.07.01.-től megszüntetik a szociális ágazatban a társulási kiegészítő  
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normatívát. Jogszabályváltozás is várható. Mielőbb információhoz kell jutni, 

ezen a téren. Egyébként is felül kell vizsgálni a társulási megállapodást.  A nyár 

folyamán reméli, hogy információhoz jutunk. Javasolja ez év december 31.-ig 

ezt a társulási formát fenntartani, s ha megérkezik Encs ajánlata, fontolják meg a 

lehetőségeket.  

Kiss Péter polgármester: 

Egyetért a jegyző asszonnyal, nincs értelme egy újabb átszervezésbe belevetni 

magunkat, ha nem vagyunk tisztában a feltételekkel, a jogszabályi háttérrel. 

Gulyás Pál képviselő: 

Támogatja az Encsi társulás fenntartását, kell az állandóság, legalább a 

családsegítés és a gyermekjóléti szolgálat területén. Ő is látja, milyen nehézkes a 

gyámhivatal tevékenysége. Hosszadalmas procedúra, mire a gyermeket a 

családból kiemelik. A gyermekvédelmi tv. szerint a végsőkig ragaszkodnak a 

családban tartáshoz, még akkor, is, ha már több éves előzmény után nincs ennek 

értelme. Megköszöni a családgondozó munkáját, javasolja az eddigi társulási 

forma fenntartását. 

 

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

 

Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

150/2013.(V.29.) önkormányzati  határozata az   Encs gesztorságával működő 

társulások társulási megállapodásainak felülvizsgálatáról 

Ináncs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Encsi Gondozási 

Központ Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat 2012.évi tevékenységéről 

szóló beszámolót a beterjesztett formában elfogadja. 

Ináncs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Encs Város 

gesztorságával, az Encsi Gondozási Kp.Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat  

(3860 Encs, Táncsics út 2.szám ) intézményi rendszerén keresztül működtetett 

Encs és Térsége Szociális Társulást, valamint az Abaúji Sporttársulást 2013. 

június 30.-ával felbontja. 

A Képviselő-testület azzal a kéréssel fordul Encs Város Önkormányzata 

Képviselő-testületéhez, járuljon hozzá, hogy a szociális intézménye feladat-

ellátási szerződés keretében 2013. december 31.-ig továbbra is ellássa Ináncs 

község vonatkozásában a gyermekjóléti és a családsegítő szolgáltatást. 

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

ellátási szerződés lejártáig folytassanak tárgyalásokat Encs Város 

Önkormányzatával a feladatellátás 2013.évet követő ellátási módjára, vizsgálják 

meg a további társulásos formában történő együttműködés lehetőségét, 

javaslataikat legkésőbb 2013.szeptember 30.-ig terjesszék a képviselő-testület 

elé. 

Határidő: május 31. szeptember 30. 

Felelős: polgármester, jegyző 
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Varkolyné Németh Judit védőnő és Újlaczki Éva családgondozó az üléstermet 

elhagyták. 

 

 

4./A Hernádvölgyi Kft 2012. évi zárszámadásának megtárgyalása 

    Előadó. Varga István ügyvezető 

     

Kiss Péter polgármester: 

Az írásos anyagot mindenki megkapta, várja a testület kérdéseit. 

Tóth János alpolgármester: 

Az eredmény kimutatásnál a személyi ráfordításoknál miért van eltérés a 2 tábla 

között? Van-e beszállítói tartozás? 

Varga István ügyvezető: 

A főkönyvi kivonatban elírás történt. Az eredményeknél 4,3 mFt nem mind 

nyereség, hanem kifizetetlen számlák is benne vannak. A kintlévőség 7,4 mFt, 

sok a lakossági tartozás is. 

Gulyás Pál képviselő: 

Rendeletet kell alkotni, hogy Hernádszentandráson is adják a lakásfenntartási 

támogatást természetben, így be lehetne szedni a tartozásokat. A könyvelésre is 

megoldást kell találni, magas összeget visz el a Kft-től. 

Dankó Melinda Kft dolgozó: 

A bérszámfejtés költsége létszám függő, ezért mivel nőtt a létszám a konyhával, 

többe kerül. 

Tóth János alpolgármester: 

Miskolcon rengeteg könyvelő van, aki ennek az összegnek a töredékéért 

elvállalná a könyvelést. Nincs jelentősége annak, hol végzik a könyvelést. 

Kiss Péter polgármester: 

Javasolja, hogy térjenek vissza a dologra az üzleti terv ismételt tárgyalásakor. 

Javasolja a zárszámadás elfogadását. 

 

Kassai Béla képviselő személyes érintettségét bejelentette. 

 

A képviselő-testület 5 igen, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

Ináncs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 151/2013.(V.29.) önkormányzati  határozata a Hernádvölgyi Kft 2012. évi 

zárszámadásáról 

Ináncs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hernádvölgyi Kft 

2012. évi zárszámadását a mellékelt formában és tartalommal javasolja a 

taggyűlésnek elfogadni.  

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
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Kiss Péter polgármester: 

Az ügyvezető nem kérte ügyének zárt ülésen való tárgyalását. 

Javasolja az ügyvezető részére a zárolt célprémium kifizetését. 

 

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

 

Ináncs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

152/2013.(V.29.) önkormányzati határozata a Kft ügyvezető premizálásáról 

Ináncs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a taggyűlés 

felé: az ügyvezető a premizálási feltételeket teljesítette, ezért bruttó 350 eFt 

célprémiumként kerüljön kifizetésre. 

Határidő: június 30. 

Felelős: polgármester 

 

5./ Indítványok, bejelentések  

 

5/1. Hernádvölgyi Kft 2013. évi üzleti terve 

       Előadó: Varga István ügyvezető 

 

Varga István ügyvezető: 

Tájékoztatja a testületet, hogy a konyhánál ebből a normából nem tudnak 

kijönni. Az előző 3 hónapot átszámolva 400 eFt hiányzott a rezsi kiadások 

fedezetéből havonta. 

Dankó Melinda Kft részéről: 

Tájékoztatja a testületet, hogy tévesen számoltak, mivel nettó költséggel 

számoltak. Ez az új táblázat tartalmazza a tényleges adatokat. A rezsi költség a 

nyersanyagköltség 40%-a. Hogy tervezzen költségvetést, ha 2 hónapig van hús, 

utána pedig nincs? 

Nagyné Halmai Katalin jegyző: 

Kéri Melindát értelmezze a táblázatot. Attól függetlenül, hogy  ÁFA-val számolt 

az önkormányzat, ettől több pénzt nem tud adni. Nem szabad a valóságtól 

elszakadni. Mindenki keresse a megoldást, hogy ez a szolgáltatás ebből a 

pénzből megoldható legyen. 

Nagy Endre képviselő: 

Minden étkezésnek megvan a normája, megvan a szükséges tápanyagértéke. 

Nem a megállapított norma összegét kell felhasználni, a befőzésnél, lehet 

megtakarítani, ha saját alapanyagból készül, és nem vesz fel új dolgozókat, 

valamint nincs bérfejlesztés. Tudomása szerint volt bérfejlesztés is. Mire 

alapozták ezt, honnan volt keret a dolgozók megemelt bérére? Míg az iskola volt 

a munkáltató, cafetéria sem volt a dolgozóknak. ezeket a lépéseket meg kellett 
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volna fontolni. A bérnél mutatkozik a hiány. Tavaly a teljes működés 60%-át 

fedezte a bevétel, amit az államtól kaptak. 

Dankó Melinda Kft részéről: 

Nem egyformák voltak a bérek, a konyhalány bérét vették alapul, akinek 

magasabb volt a bére, mint a szakácsnak. Ezt próbálták helyrehozni. 

Gulyás Pál képviselő: 

Az iskola kijött ebből a normatívából, a normatíva 30%.-kal meg lett emelve az 

idén és mégsem jön ki belőle? Hogy lehet ez? Megoldást kell keresni erre a 

dologra. 

Nagyné Halmai Katalin jegyző: 

Hernádszentandrás nem fogadta el az üzleti tervet, mivel a konyhánál 6 millió Ft 

hiányt mutattak ki. Rosszul volt kommunikálva az ügyvezető részéről a konyha 

üzleti terve. Nem fogadható el ilyen hiánnyal ez a költség tervezet, mivel az 

ináncsi önkormányzat ezt nem tudja hozzátenni a működéshez. Más megoldást 

kell keresni, mert nincs több pénzünk, mint amivel számoltunk a 

költségvetésben. A hernádszentandrási gyermekeket is ellátjuk, de nem tesz 

hozzá senki a hiányzó költségekhez, csak Ináncs. Az ináncsi önkormányzat sok 

plusz költséget fizetett ki a hernádszentandrási gyermekek után a korábbi 

években is és most is Ináncs teszi hozzá a hiányzó költségeket. Lehetne kérni 

alapanyagot Hernádszentandrástól a konyhára, ők is termelnek, s ha készpénzt 

nem tudnak adni, mást is fel lehetne ajánlani. Most jött el az ideje, hogy 

együttműködjünk.  Nem kellett volna riogatni Hernádszentandráson, hogy 

Ináncs csődbe akarja vinni a kft-t. Ha nem figyel oda az önkormányzat a Kft.-

jére, akkor nem zárta volna pozitívan az előző évet. El kell telni legalább egy fél 

évnek, hogy valós adatokat lássunk a konyha működéséről. Kell egy kis idő, 

amikor be lehet vinni a saját termékeket, alapanyagokat, amivel lehet 

gazdaságosabbá tenni a működést. 

Dankó Melinda Kft részéről: 

3 mFt valós eredménnyel zárt a kft. A kiadások tervezésénél nem tudnak 

csökkenteni. 

Gulyás Pál képviselő: 

Voltak-e az előző ülés óta az önkormányzattal egyeztetni? A taggyűlés 

hozzájárulása nélkül nem lehetett volna béremelést adni. 

Nagy Endre képviselő: 

Amikor döntöttünk a konyháról, azt döntöttük, hogy a meglévő juttatásokat 

megkapják a dolgozók. Ha azokkal a juttatásokkal indulnak januárban, semmi 

gond nem lett volna. Felvitték a béreket, mely helytelen döntés volt. A 

megüresedett álláshelyeket mindig a testület elé kellett vinni, takarékosabb 

megoldást kell alkalmazni. Tudomása szerint a létszámbővítést sem hagyta jóvá 

a testület. 
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Kiss Péter polgármester: 

A testület döntött úgy hogy maradjon meg a Kft, maradjanak meg a 

munkahelyek. Nem szerencsés, hogy úgy mennek ki a dolgok, hogy lejáratják az 

önkormányzatot. Az a cél, hogy tudjuk üzemeltetni a konyhát. 

Hernádszentandrás elfelejti, hogy mi tartjuk el az ő gyermekeiket is. Meg kell 

feléjük világítani, hogy nemcsak jogaik vannak, hanem kötelességeik is. 

Dankó Melinda Kft részéről: 

Sok munkát fektetett bele ebbe a dologba, sokat dolgozik, ha valaki elvállalja 60 

eFt-ért átadja szívesen. 

Nagyné Halmai Katalin jegyző: 

Felajánlottak egy közhasznú segítséget, aki korábban az iskolában is besegített -, 

nem éltek a lehetőséggel. 

Dankó Melinda Kft részéről: 

Nem tudta, hogy milyen munkával bízhatták volna meg a segítséget. Még 

először neki is át kellett látni a munka folyamatot. 

Tóth János alpolgármester: 

Az önkormányzat feladata a közétkeztetés. Nem érti miért nem fogadták el a 

segítséget. A kiadási oldalon kell megpróbálni spórolni. 

Nagy Endre képviselő: 

Javasolja a Kft-n belül a feladatok átcsoportosítását, valamint az alapanyagon 

kell spórolni. 

Gulyás Pál képviselő: 

Ha nem tudunk spórolni, ami nem kötelező bérjellegű kiadás, ne adjuk, vagy 

dolgozókat kell elbocsátani. 

Kiss Péter polgármester: 

Javasolja, hogy 2 mFt hiány tervezésével, valamint a 2012. évi  nyereség egy 

részének a konyha fenntartására való visszaforgatásával – javasolja a taggyűlés 

felé elfogadni az üzleti tervet. 

 

Kassai Béla képviselő bejelentette személyes érintettségét. 

 

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

 

Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 153/2013.(V.29.) 

önkormányzati. határozata a Hernádvölgyi Kft 2013. Üzleti Tervének 

elfogadásáról 

Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Hernádvölgyi KFT 2013. 

évi üzleti tervét - az alábbi módosítással hagyja jóvá - és javasolja a 

taggyűlésnek elfogadásra: 

1. A konyha kiadásait – tekintettel az önkormányzat által biztosított saját 

termékek és élelmezési nyersanyagok térítésmentes átadására – 1,5 M Ft-

tal csökkenteni kell. 
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2. A Kft. 2012.évi eredményéből a termékértékesítésből és a vállalkozási 

tevékenységből származó bevétel összegét 2,5 M Ft értékben a konyha 

kiadásainak csökkentésére kell fordítani. 

A fentiek figyelembevételével a képviselő-testület a 2013.évi üzleti terv 

konyha kiadásai egyenlegét – 2 M Ft összegben hagyja jóvá azzal, hogy 

további kiadás csökkentési lehetőségeket kell keresni a féléves elszámolás 

beterjesztésének függvényében. 

A Kft. ügyvezetője a konyha bevételi-kiadás kimutatását a június 30.-át 

követő képviselő-testületi ülésre köteles beterjeszteni. 

Határidő: azonnal, ill. 2013.07.31. ill. 12.31. 

Felelős: polgármester, ügyvezető 

 

Nagy Endre képviselő: 

Kéri az ügyvezetőt,-  hogy azokat, akik a konyháról viszik az ebédet - a hátsó 

ajtón szolgálják ki. Ne álljanak be a gyerekek közé a konyhán. 

 

Varga István Kft ügyvezető: 

Tekintettel lesznek az igazgató kérésére. 

Az ivóvíz minőség javításra benyújtandó  pályázatról érdeklődik. 

Kiss Péter polgármester: 

A testület állást foglalt, nem kell a gesztelyi víz, csak a mi területünkön lévő 

vízmű felújítását támogatjuk. Erről született testületi határozat. 

 

5/2. Polgármesteri Hivatal I-II. havi költségvetése zárása 

 

Kiss Péter polgármester: 

Tájékoztatja a testületet, hogy le kell zárni az első két hónap költségvetését, 

mivel március 1.-től szervezeti változás történt. 

 

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

 

Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 154/20138V.29.) önkormányzati határozata a Polgármesteri Hivatal I-II. 

havi költségvetési zárásáról 

Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2013. 

I-II. havi költségvetését 2.913 eFt bevétellel és kiadással elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

5/3. 2013. évi költségvetés I. negyedévi módosítása 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta és megalkotta: 
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Ináncs Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

    6/2013.(V.30.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2013. évi 

költségvetéséről szóló 4/2013.(II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról  

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

5/4. Kéményseprő-ipari közszolgáltatás 

 

 

Nagyné Halmai Katalin jegyző 

Jogszabályi változások miatt vált szükségessé új rendelet alkotása, melyre a 

Kormányhivatal törvényességi felhívást bocsájtott ki. A korábbi terjedelmes 

rendeleteket összébb kell húzni, a régi rendeletet hatályon kívül kell helyezni. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta és megalkotta: 

 

Ináncs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013.(V.30.) 

önkormányzati rendelete 

 a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

5/5. Közoktatási Intézményfenntartó Társulási Megállapodás Csobáddal 

 

Nagyné Halmai Katalin jegyző: 

Tájékoztatja a testületet, hogy a csobádi önkormányzat 05.14.-i testületi ülésén 

arról döntött, hogy július 1.-től felbontja Enccsel az óvodai társulást. Szeretnék, 

ha Ináncs befogadná őket, tagóvodaként, társulási formában. Elkészült a 

Társulási Megállapodás, amit a jogszabály előír. A működési költségeket 

lakosságszám-arányos megosztással fizetnék. Ináncs 64,5%, Csobád 35,5%. A 

költségek viselését telephelyenként számolják, a bevétel-kiadás különbözetet 

mindenki állja. A meglévő épület és vagyon mindenkinek a saját tulajdonában 

marad. Jelenleg nincs társulási normatíva, alap normatíva van. Bízik abban, 

hogy egy jó irányú együttműködés indult el Csobáddal. 

 

 

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

 

 

 

 



Ináncs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

3851 Ináncs, Kossuth u. 26. 

Tel:46/556-010 

 

12 

 

Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

155/2013.(V.29.) önkormányzati  határozata Óvoda fenntartó társulás 

létrehozásáról 

Ináncs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - Csobád Község 

Önkormányzata képviselő-testülete kezdeményezését elfogadva – úgy döntött, 

hogy, kötelezően ellátandó önkormányzati közoktatási feladatai ellátása 

céljából, óvoda fenntartó társulást hoz létre Csobáddal, 2013. július 1.-i 

hatállyal. 

A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a társult intézmény székhely (Ináncs) 

óvodájához a Csobádi Óvoda tagintézményként csatlakozzon.  

A képviselő-testület a határozat mellékleteként csatolt társulási megállapodást 

elfogadja. 

A képviselő-testület az óvoda fenntartó társulás társulási tanácsába delegálja 

Kiss Péter polgármestert, valamint Nagy Endre és Montvajszki Ferenc  

képviselőket. 

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

intézményfenntartó társulás létrehozásával, valamint az óvoda átszervezésével 

kapcsolatos feladatokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően végezze el. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás 

aláírására. 

Határidő: május 31. július 1. 

Felelős: polgármester, jegyző 
 

 (A megállapodás teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

5/6. I-F-F Mikrotérség Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartói 

Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálata 

 

Nagyné Halmai Katalin jegyző: 

Tájékoztatja a testületet a társulási megállapodás felülvizsgálatáról. 

 

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

 

Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

156/2013.(V.29.) önkormányzati  határozata Ináncs-Forró-Fancsal 

Mikrotérség Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás társulási 

megállapodásának felülvizsgálata 

Ináncs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. január 1.-i 

hatállyal, szociális alapszolgáltatások ellátására létrehozott Ináncs-Forró-Fancsal 

Mikrotérség Szociális Alapszolgáltató Központ felülvizsgált és a Mötv. 

előírásainak megfelelően átdolgozott társulási megállapodását elfogadja. 

Az új társulási megállapodás hatálybalépésének ideje 2013. július 1. 
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A társulási megállapodás a határozat melléklete. 

A képviselő-testület a Szociális Alapszolgáltató Központ társulási tanácsába 

delegálja Kiss Péter polgármestert. 

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

intézményfenntartó társulás alap dokumentumainak átdolgozásával kapcsolatos 

feladatokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően végezzék el, a módosított 

okiratokat a MÁK felé nyújtsák be. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás 

aláírására. 

Határidő: május 31. július 1. 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

5/7. Tájékoztatás a gyémántmiséről 

 

Kiss Péter polgármester: 

Tájékoztatja a testületet, hogy az elmúlt napokban tartotta Szalay esperes úr a 

gyémánt miséjét Ináncson. Ez egy nagy dolog, a lakosság szereti a volt papját. A 

jelenlegi plébános az önkormányzat támogatását kérte a rendezvényhez. Az 

önkormányzat biztosított saját maga által termelt alapanyagokat, valamint a 

konyha segített az ételek megfőzésében. A Kft is közreműködött a 

munkálatokban. 

 

5/8. Orvosi rendelő pályázat 

 

Kiss Péter polgármester: 

Tájékoztatja a testületet, hogy az orvosi rendelő felújítására benyújtott 

pályázaton 56.925.971 Ft- támogatást nyert az önkormányzat. A pályázat 100%-

os támogatottságú. Egyéb dolgot még nem tud mondani, most kaptuk az 

értesítést. A rendelésnek zökkenőmentesen folynia kell, gondolkozni kell arról, 

hogy megfelelő épületbe kell költöztetni a háziorvost és a védőnőt. 

 

5/9. IKSZT ellenőrzés 

 

Kiss Péter polgármester: 

Tájékoztatja a testületet, hogy a múlt héten volt helyszíni szemle, a kijelölt 

tételeket ellenőrizték. Minimális hiányosságot találtak. az MVH munkatársai 

aprólékosan ellenőriztek mindent. Várják az első két tétel elszámolásának, a 2 

tétel kifizetésének jóváhagyását. 
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5/10. ETKT okiratai 

 

Nagyné Halmai Katalin jegyző: 

Megkaptuk az ETKT-tól a társulás munkaszervezete megszüntetésére vonatkozó 

javaslatot, valamint az új társulási megállapodást. Július 1.-ig szükséges a 

MÁK-hoz benyújtani az újonnan elfogadott okiratokat. Kéri a határozati 

javaslatok jóváhagyását. 

 

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

 

Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

157/2013.(V.29.) önkormányzati határozata Az Encsi Többcélú 

Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról 

Ináncs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 

előterjesztést és az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 

megállapodásának módosítását jóváhagyja. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az egységes 

szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást aláírja. 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2013. július 1. 

 

 

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

 

Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 158/2013.(V.29.) 

önkormányzati határozata Az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás 

Munkaszervezete Megszüntető Okiratának elfogadása 

Ináncs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 

előterjesztést és az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezet 

Megszüntető Okiratát jóváhagyja. 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2013. július 1. 

 

 

Nagy Endre képviselő: 

Tájékoztatta a testületet, hogy az egyháznál holnap lesz Pro Ecclesia Alapítvány 

kuratóriumi ülés, ahol az elmúlt évről lesz beszámoló. 
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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 

 

 

 
 


