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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Ináncs Község képviselő-testületének 2013. június 26-án 14,
00 

megtartott nyílt üléséről. 

 

Helye: Ináncsi Közös Önkormányzati  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,biz.tag 

                     Kassai Béla                                képviselő,biz.tag. 

                     Nagy Endre                                képviselő 

 

Meghívásra, tanácskozási joggal megjelentek: 

                       Nagyné Halmai Katalin            jegyző  

                       Galambos Andrásné                 INNÖ elnöke, biz.tag 

                       Ignácz Melinda intézmény vezető 1. napirendi ponthoz 

                       Rácz Zita          óvodavezető 2.3, napirendi ponthoz 

 

            

Meghívás ellenére nem jelent meg, de távolmaradását bejelentette: 

                      Montvajszki Ferenc képviselő 

                      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 6 fő jelen van. Montvajszki 

Ferenc képviselő távolmaradását bejelentette. Javasolja, hogy a napirendi 

pontokat cseréljék fel, mivel a közművelődési intézményvezetőnek más 

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

 

 

A meghívó a jegyzőkönyv melléklete. 

 

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

napirendre a javasolt napirendek cseréjével, az alábbiak szerint: 
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Napirend:  

 

 

               1./ Tájékoztató a Közművelődési Központ és Könyvtár 

                     működéséről- teleház, helyi kábeltelevízió szolgáltatásról 

                     Előadó: Ignácz Melinda intézményvezető 

 

                2./ Tájékoztató a Napköziotthonos Óvoda működéséről és 

                      gazdálkodásáról 

                     Előadó: Rácz Zita óvodavezető 

 

                3./ Óvodavezetői pályázat elbírálása 

                     Előadó: Nagyné Halmai Katalin jegyző 

 

                 4./ Indítványok, bejelentések 

 

Napirend tárgyalása: 

 

 

1./ Tájékoztató a Közművelődési Központ és Könyvtár működéséről – 

     teleház, helyi kábeltelevízió szolgáltatásról 

     Előadó: Ignácz Melinda intézményvezető 

 

Kiss Péter polgármester: 

Az írásos anyagot mindenki megkapta, várja a testület kérdéseit. Kéri az 

intézményvezetőt, tegye meg szóbeli kiegészítőjét. 

Ignácz Melinda intézményvezető: 

A beszámolóban mindent leírt, annyit kíván hozzáfűzni, hogy az épület és 

környezete szép, rendezett lett. Az intézmény technikailag is jól felszerelt, 

alkalmas mindenféle rendezvény lebonyolítására. Annyi a gond a szigeteléssel, 

hogy télen hideg, most pedig nagyon meleg az épület. A fal egy pár helyen 

salétromos. A konyhát és a vizes blokkot szeretné, ha a nyáron sikerülne 

kifesteni, valamint a nyílászárókat is le kellene kezelni. Az elmúlt években 

ezekkel a dolgokkal nem foglakoztunk. 

Kiss Péter polgármester: 

Figyelni kell a pályázati lehetőségeket és pályázni kell a felújításra. 

Nagyné Halmai Katalin jegyző: 

Hogy üzemel a teleház, vannak-e gyermekek? 

Ignácz Melinda intézményvezető: 

Sok a gyermek, a szünidőben 8-20 óráig tart nyitva a teleház. Az épület jól 

kihasznált, esküvők, árusítások, valamint varróklub működik. 
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Kiss Péter polgármester: 

Tájékoztatja a testületet, hogy az egészségmegőrzés 

 program pályázaton is nyert az önkormányzat 9,1 mFt-ot. Elég széles a program 

paletta, a Közösségi Ház működése keretében és az IKSZT-hez a kettőt ötvözni 

kell. 

Gulyás Pál képviselő: 

A kábeltévé stúdió működtetésére van-e kötelezettségünk? 

Ignácz Melinda intézményvezető: 

A stúdió létrehozása egy pályázat keretében történt. Időközben a szolgáltató az 

általa működtetett kábel-TV rendszer területén 2 stúdiót alakított ki, az egyik 

Ináncson van. Annyiban jó ez, hogy bár munkával jár, azért saját magunk 

tudunk felrakni programokat, hirdetéseket, stb. A szomszéd települések részére 

végzett szolgáltatásokért fizetnek az önkormányzatok. A média-hatóság felé is 

jelentési kötelezettségünk van. 

Kiss Péter polgármester: 

Javasolja a beszámoló elfogadását. 

 

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

 

Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 159/2013.(VI.26.) 

önkormányzati határozata a Közművelődési Központ és Könyvtár beszámolója 

Ináncs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közművelődési 

Központ és Könyvtár beszámolóját a mellékelt formában és tartalommal 

elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

Ignácz Melinda intézményvezető 14.
35

 órakor elhagyta az üléstermet. 

 

2./ Tájékoztató a Napköziotthonos Óvoda működéséről és gazdálkodásáról 

     Előadó: Rácz Zita óvodavezető 

 

Kiss Péter polgármester: 

Az írásos anyagot mindenki megkapta, kéri az intézményvezetőt tegye meg 

szóbeli kiegészítőjét, majd várja a testület kérdéseit. 

Rácz Zita óvodavezető: 

Igyekeztek takarékos gazdálkodást folytatni, csak a legszükségesebb dolgokra 

költöttek. Tájékoztatja a testületet, hogy megnyertek egy TÁMOP-pályázatot, 

mely az intézmény első önálló munkája. Az előttünk álló nevelési év tervezése 

lesz a fő szempont. Várja a testület kérdéseit. 
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Nagy Endre képviselő: 

A beszámolóban olvasta, hogy társulási megállapodást kötöttek Csobáddal az 

óvoda működtetésére hol áll a dolog? Kinevezett dolgozókkal dolgozik, vagy 

közhasznúakkal is? 

Rácz Zita óvodavezető: 

Az óvoda fenntartó társulás július 1.-el jön létre, az áthelyezési okiratokat 

aláírták. Az ismeretek szerint szakmai oldalról jól fog működni az intézmény, jó 

emberi kapcsolatok vannak. A gazdálkodás tekintetében is jó rögzíteni, ki 

milyen %-ban vállal kötelezettséget. Érdemes elgondolkodni azon, hogy a 

bérjellegű kiadást hogyan tudják teljes körűen felhasználni, mert ellenkező 

esetben vissza kell fizetni. A következő nevelési évet 8 óvodapedagógussal, 4 

dajkával, 1 pedagógiai asszisztenssel, - valamint 1 fő gondozó felvételére van 

lehetőség – fogják megkezdeni. Mind kinevezett dolgozók vannak, azonban a 

törvényi változás alapján 10 órás nyitva tartással kell működnie az óvodának. 

Próbáltak már számolni, de elég nehéz lefedni. Ez a nyitvatartási rend 

kistelepülésen nem életszerű. Úgy tervezi, hogy reggel 7 órától délután 17 óráig 

tartana nyitva az intézmény. A jogszabály előírja a névváltozást is, mivel 

szerepelni kell a község nevének az óvoda nevében így Ináncsi Óvoda lesz a 

nevük. Várják a pedagógus életpálya modell életbelépését. A nagytakarítást 

08.05-től 08. 16.-ig tervezi elvégezni, erre az időre bezár az óvoda.  3 éve nem 

volt festés, ezért szeretné, ha tovább tartanának zárva, hogy mindenre legyen 

idő. 

Kiss Péter polgármester: 

Nem örül a meghosszabbított zárva tartásnak, mivel vannak dolgozó szülők, 

akik már az első időponthoz igazították a szabadságukat. Ha nem lenne nyári 

gyermekétkeztetés, sok gyermek éhezne, ezért szeretné, ha minél rövidebb ideig 

lenne zárva az óvoda. 

Rácz Zita óvodavezető: 

Felmérik az igényeket és majd visszatérünk a dologra. Tapasztalják, hogy évről-

évre, egyre több a gyermek nyáron is az óvodában – jelenleg is 2 csoport 

működik. 

Tóth János alpolgármester: 

Érdeklődik, hogy a 05.31. és 10. hó közötti létszámkülönbség miből adódik? 

Rácz Zita óvodavezető: 

A költözések miatt, valamint a gyermeklétszám változása miatt (intézeti 

gyermekek kihelyezése.) 

Kiss Péter polgármester: 

Megköszöni az intézményvezető munkáját. Javasolja a beszámoló elfogadását. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

160/2013.(VI.26.)önkormányzati határozata a Napköziotthonos Óvoda 

beszámolójáról 

Ináncs Község Önkormányzata megtárgyalta az ináncsi Napköziotthonos Óvoda  

2012/2013. nevelési évre vonatkozó szakmai beszámolóját, azt elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző, óvodavezető 

 

3./ Óvodavezetői pályázat elbírálása 

     Előadó: Nagyné Halmai Katalin jegyző 

 

 

Rácz Zita pályázó nem kérte a pályázat zárt ülésen való tárgyalását. 

 

Kiss Péter polgármester: 

Az pályázati anyagot mindenki megkapta, 1 érvényes pályázat érkezett, Rácz 

Zita jelenlegi óvodavezető részéről. 

Nagyné Halmai Katalin jegyző: 

Tájékoztatást adott a pályáztatás lefolytatásáról. A pályázatot a kulturális 

bizottság is tárgyalta. A jogszabályi előírásoknak megfelelően a KSZK 

honlapon, valamint az Oktatási Közlönyben is megjelentettük a pályázati 

felhívást. 1 érvényes pályázat érkezett, mely a törvényi előírásoknak, a pályázó 

pedig a képesítési előírásoknak is megfelel. A jogszabályi előírások szerinti 

szervek véleményezték (szülői munkaközösség, nevelőtestület, alkalmazotti 

közösség, valamint a Roma Nemzetiségi Önkormányzat) Minden szervezet 

egyhangúlag  támogatja a pályázatot. 

Kassai Béla kult.biz.tag: 

A kulturális bizottság a pályázót meghallgatta, a pályázatot megtárgyalta, 

egyhangúlag javasolja Rácz Zitát megbízni az óvodavezető feladatokkal. 

Nagy Endre képviselő: 

Örömmel tapasztalja jelenleg is és olvasta a pályázatban, hogy jó kapcsolatot 

ápol az iskolával, jó az együttműködés. Jó az együttműködés minden tekintetben 

a két intézmény között. Az óvodából jól felkészült gyermekek érkeznek az első 

osztályba. Látszik a magas színvonalú szakmai munka. Meghatározó az 

óvodavezető igényessége, kreativitása, jó munkát kíván a továbbiakhoz. Ápolni 

kell a jó kapcsolatokat továbbra is. 

Rácz Zita óvodavezető: 

Fontosnak tartja a partnerkapcsolatok ápolását. Az iskolával jó a szakmai 

együttműködés. Az a cél, hogy az óvodapedagógust is elismerés illesse a 

munkájáért. Jó a kapcsolat a fenntartó önkormányzattal is. 

Kiss Péter polgármester: 
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Javasolja a pályázat elfogadását, Rácz Zitát javasolja megbízni óvodavezetőnek 

2013. 08.01.-től 2018. 07.31.-ig. 

 

Gulyás Pál bejelentette személyes érintettségét. 

 

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

 

Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 161/2013.(VI.26.) 

önkormányzati határozata  Az ináncsi Napköziotthonos Óvoda vezetőjének 

megbízása 

Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Oktatási Közlöny 2013. 

április 23.-i, 8. számában megjelent Napköziotthonos Óvoda (3851 Ináncs, 

Rákóczi u. 10 szám) óvodavezetői álláshelyre kiírt nyilvános pályázatra 

beérkezett pályázatot elbírálta, melynek során az alábbiakat vette figyelembe: 

A képviselő-testület megállapította, hogy a meghirdetett álláshelyre 1 pályázat 

érkezett. A pályázati eljárás előkészítése és lefolytatása a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC tv., a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi 

XXXIII. tv., a Kjt. végrehajtásáról szóló 138/1992. (X.8.) Korm. r., a nevelési-

oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI. r. 

rendelkezései előírásai szerint történt. 

A pályázatot a nevelőtestület, az alkalmazotti közösség, a szülői munkaközösség 

véleményezte, valamennyi fórum egyhangúlag támogatta. Az Ináncsi Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat a pályázó személyével, ill. a pályázattal 

egyhangúlag egyetértett. 

A képviselő testület a pályázatot szintén véleményező Művelődési bizottság 

egyhangú támogató véleményét figyelembe véve Rácz Zita Ináncs, Ady E. u. 

1/A szám alatti lakost  megbízta az Ináncsi Napköziotthonos  Óvoda 

vezetésével. 

Vezetői megbízás időtartama:  5 év, 2013. augusztus 1. – 2018. július 31. 

A vezető illetménye: G7 kategóriában 167.700.- Ft 

Vezetői pótlék: 230 % : össz: 46.000.- Ft 

Mindösszesen: 213.700.- Ft ( kettőszáztizenháromezer-hétszáz forint) 

A testület megbízza a jegyzőt a szükséges adminisztrációs és munkaügyi 

feladatok elvégzésével. 

Határidő: augusztus 1. 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

Galambos Andrásné INNÖ elnöke 15.
30 

órakor elhagyta a tanácskozó termet. 
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4./ Indítványok, bejelentések 

 

4/1. Orvosi rendelő pályázat 

 

Kiss Péter polgármester: 

Tájékoztatja a testületet, hogy az orvosi rendelő felújításával kapcsolatosan fel 

kellene gyorsítani a dolgokat. Még a tél beállta előtt el kell végezni a felújítást, 

mivel a tetőt is meg kell bontani. A jogszabályi előírásokat is be kell tartani, a  

törvény előírja, hogy az eszközbeszerzésre és a beruházási feladatokra külön-

külön ajánlatokat kell bekérni 3-3 cégtől. Ennek eleget kívánunk tenni és 

mielőbb bekérni az ajánlatokat. 

Kassai Béla képviselő: 

A felújítás időszaka alatt hol lesz az orvosi rendelő? 

Kiss Péter polgármester: 

Egyeztetett az ÁNTSZ-szel és a háziorvossal. a régi ÖNO (hivatal mellett) 

épülete megfelelne erre az időszakra. Készülnek a kiviteli tervek, az építési 

engedély fel lett tavaly függesztve, ezt újra kell indítani. Javasolja az alábbi 3 

céget megkeresni: 

 BAU-ALEX Kft, 

 VGS Kft, 

 ORNAMENT  2000 Kft 

Javasolja a lebonyolító céget megbízni, hogy a szükséges lépéseket tegyék meg.  

 

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

 

Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

162/2013.8VI.26.) önkormányzati határozata Egészségügyi alapellátásnak 

helyet adó épület felújítása Ináncs Községben jelű  pályázat kivitelezési 

munkáira árajánlat kérése 

Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 

„Egészségügyi alapellátásnak helyet adó épület felújítása Ináncs községben” 

című ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0138 jelű pályázat kivitelezési munkáinak 

elvégzésére az alábbi 3 cégtől kér árajánlatot: 

 BAU-ALEX Kft (3792Sajóbábony, Gyártelep) 

 VGS Kft, (3792 Sajóbábony, Gyártelep Pf:3.) 

 ORNAMENT 2000 Kft ( 3527 Miskolc, Kandó K. tér 3/b.9 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert az ajánlatok megkérésével. 

Határidő: 07.18. ill. a kiviteli tervek elkészülte 

Felelős: polgármester 
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Kiss Péter polgármester: 

Tájékoztatja a testületet, hogy eszközbeszerzésre 20% fordítható, javasolja az 

alábbi 3 cégtől az eszközbeszerzésre árajánlatot kérni: 

 PSC-SYSTEM Kft, Miskolc 

 ALBACOMP RI Kft, Miskolc 

 WEBCODE Kft, Miskolc 

A képviselő-testület megbízza az Aventis Consult Kft-t, hogy tegye meg a 

szükséges lépéseket. 

 

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

 

Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

163/2013.8VI.26.) önkormányzati határozata Egészségügyi alapellátásnak 

helyet adó épület felújítása Ináncs Községben jelű  pályázat eszközbeszerzésére 

árajánlat kérése 

Ináncs Község Önkormányzatának Képviselő-testüle az „Egészségügyi 

alapellátásnak helyet adó épület felújítása Ináncs községben” című ÉMOP-

4.1.1/A-12-2013-0138 jelű  pályázat eszközbeszerzésére az alábbi 3 cégtől kér  

árajánlatot: 

 PSC-SYSTEM Kft (3532 Miskolc, Nemzetőr u. 31.) 

 ALBACOMP RI Kft (3525 Miskolc, Kazinczy u. 20.) 

 WEBCODE Kft. (3531 Miskolc, Hutás u. 45.) 

A testület megbízza a polgármestert, az árajánlat megkérésével. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, 

 

Montvajszki Bertalan képviselő, SE elnök: 

Tájékoztatja a testületet, hogy lezárult a 2012/2013. labdarúgó bajnokság. A 

felnőtt csapat I. helyezett, az ifi csapat II. helyezést ért el. Javasolja, próbálják 

tovább folytatni a dolgot. Tárgyalásokat folytat, hogy szponzorokat találjon a 

költségekre. Szombaton záró éremátadót szervez a Közösségi Házba, ahová 

mindenkit szeretettel vár. 

Tóth János alpolgármester: 

Mennyi lenne a költség? 

Montvajszki Bertalan képviselő SE elnök 

Az utazás költségét kellene előteremteni.  4 fő csobádi ifi is van a csapatban, 

bízik abban, hogy a csobádi busz is fogja a fiatalokat szállítani. 

Hernádszentandrás is támogatja az ötletet. 

Kiss Péter polgármester: 

Javasolja, hogy nevezzenek be, ha nem sikerül, akkor visszalépnek. 
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4/2. Pályázat benyújtása Ivóvíz-minőség javitó fejlesztésre Ináncs 

Községben 

 

Kiss Péter polgármester: 

Tájékoztatja a testületet, hogy az ivóvíz-minőség javító pályázat 2.üteme  

beadásához szükséges a képviselő-testület döntése. A 10% önerőt, az EU Önerő 

Alapból pályázzuk, mely 100 %-os támogatási intenzitású, tehát nekünk nem 

kerül semmibe. Javasolja a beterjesztett határozati javaslat elfogadását. 

 

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

 

Ináncs Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

164/2013.(VI.26.) önkormányzati határozata „Ivóvízminőség-javító fejlesztést 

célzó beruházás Ináncs Községben” című fejlesztési pályázat megvalósítása 

Ináncs Község Önkormányzatának képviselő-testülete a KEOP-1.3.0/09-11 

„Ivóvízminőség-javítása” című pályázati kiírás keretében megvalósuló 

„Ivóvízminőség-javító fejlesztést célzó beruházás Ináncs Községben” című 

fejlesztési célú pályázatot valósít meg, melynek célja ivóvízminőség-javító 

fejlesztés megvalósítása.  

A fejlesztés pénzügyi forrásainak összetétele: 

 

Fejlesztés költsége (Ft) Nettó Ft 

Beruházás összes költsége  76.950.339.- Ft 

Elszámolható költség 76.950.339.- Ft 

Igényelt támogatás összesen  69.255.305.- Ft 

Fejlesztéshez szükséges önerő összesen  7.695.034.- Ft 

A KEOP-1.3.0/09-11 azonosító jelű pályázati konstrukcióban a 

visszaigényelhetőség tényétől függetlenül az ÁFA összege nem elszámolható 

költség. 

Ináncs Község Önkormányzatának képviselő-testülete kötelezettséget vállal 

arra, hogy a KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az 

önkormányzati saját forrás összegét (nettó 7.695.034- Ft) a költségvetésében 

elkülöníti, amennyiben az EU Önerő Alap 100%-os támogatási igénye 

elutasításra kerül. A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy 

Támogatói Döntés esetén pályázatot nyújt be a Belügyminisztérium EU Önerő 

Alap 2013. évi támogatására. 

Felelős: Polgármester, Jegyző 

Határidő: azonnal 
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4/3. Intézménnyel nem rendelkező önkormányzattal szerződés kötése 

szociális alapellátás nyújtására 

 

Kiss Péter polgármester: 

Tájékoztatja a testületet, hogy 2013.07.01. napjától a családsegítő-és 

gyermekjóléti szolgáltatás nyújtása – a korábbi társulás felbontása miatt – Encs 

részéről csak szerződéses keretek között működhet tovább, melyet az évvégéig 

vállaltak. A korábban társult és a feladatellátást a továbbiakban igénylő 

önkormányzatoknak szerződést kell kötni szociális alapellátások nyújtására. 

Encs Város Önkormányzatától megkaptuk a szerződés tervezetet – melynek 

tartalmát felolvasta a testületnek. 

Nagyné Halmai Katalin jegyző: 

A szerződés 13.pontjához módosító javaslata van, mivel nem indokolt az 

önkormányzatok részére a 100 e Ft-os büntető tétel beillesztése, mivel attól még 

a tartozás nem lesz beszedve. Ennek egyetlen módja lenne, az inkasszó 

felhatalmazás aláírása. A másik oldalon viszont maradjon a büntető tétel, mert 

azt mással nem tudjuk kikényszeríteni. 

Tóth János alpolgármester: 

Szükségünk van a gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatásra, ugyanannyiba 

kerül, mint eddig, tehát szerződés megkötését. 

Kiss Péter polgármester: 

Javasolja a szerződés elfogadását, a jegyző asszony által tett módosító javaslat 

beépítésével. 

 

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

 

Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

165/2013.(VI.26.) önkormányzati határozata  szociális alapellátás nyújtására 

kötött szerződés intézménnyel nem rendelkező önkormányzatok felé  

Ináncs Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az 

előterjesztést és a szerződés-tervezetet, melyeket az alábbi módosítással hagyja 

jóvá: 

A képviselő-testület a szerződés-tervezet 13. pontját az alábbiak szerint javasolja 

módosítani: 

„13. A felek megállapodnak abban, hogy ha az Ellátási Szerződés 

vonatkozásában bármelyik fél súlyos szerződésszegést követ el, vagy 

jogszabálysértő magatartást tanúsít, ennek tényére a másik fél a figyelmét 

felhívja. Amennyiben a felhívástól számított 15 napon belül a jogsértő, illetve 

szerződést szegő magatartás nem kerül megszüntetésére úgy a 13/a. pont 

esetében a tartozás behajtása inkasszó formájában 3 napon belül megtörténik. 

13/b. pont esetében a sérelem elkövetője kártérítést köteles fizetni, melynek 

összege 100.000.- Ft/alkalom.  
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Súlyos szerződésszegésnek minősül: 

 a) az Önkormányzati hozzájárulás határnapon túli utalása 

b) a normatívával és önkormányzati hozzájárulással fedezet szolgáltatás 

nyújtásának megtagadása.” 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosítási javaslat 

szerinti tartalommal a szerződés, valamint az inkasszó felhatalmazás 

2013.12.31.-ig szóló aláírására. 

Felelős:   polgármester 

Határidő:  azonnal 
  

Montvajszki Bertalan képviselő, SE elnök: 

Próbáljuk meg, mindent megteszünk, hogy a hiányzó összeg rendelkezésre 

álljon. A MLSZ is támogatja az egyesületet. 

Tóth János alpolgármester: 

Javasolja, nevezzen be a csapat, és próbáljanak meg máshonnan is forráshoz 

jutni. Adjunk esélyt a fiataloknak. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


