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JEGYZŐKÖNYV  
 

Készült: Ináncs Község képviselő-testületének 2013. november 13-án 14,00 

megtartott nyílt  üléséről. 
 
Helye: Ináncsi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozó terme 3851 Ináncs, 
Kossuth u. 26. szám 
 
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  
                       Nevelős Gábor                         aljegyző 
                       Rácz Zita óvodavezető  1.  napirendhez 
                       Ignácz Melinda intézményvezető 1.ill. 3. napirendhez 
                       Szacsuri Istvánné főmunkatárs 1. ill. 2.napirendhez 
                       Galambos Andrásné                 INNÖ elnöke, 
                      dr. Antal István                       kapitányságvezető 4.napirendhez, 
                      Szántó Róbert                        alezredes 4.napirendhez, 
 
Meghívás ellenére nem jelent meg, de távolmaradását bejelentette: 
                      Lukács Béla bizottsági tag 
                      Szoták Ferencné IUNÖ elnöke 
 
 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 7 fő jelen 
van. Javasolja, hogy a napirendi pontokat a meghívó szerint fogadják el. 
 
 
A meghívó a jegyzőkönyv melléklete. 
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A képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal elfogadta a javaslatot a 
napirendre vonatkozóan, az alábbiak szerint: 
 
Napirend:  
 
                1./ Tájékoztató az önkormányzat I-III. negyedévi gazdálkodásáról 
                     Előadó: Kiss Péter polgármester 
 
                 2./ Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának 
                      elfogadása 
                      Előadó: Kiss Péter polgármester 
 
                3./ Tájékoztató a Szociális Alapszolgáltató Központ 2013. évi 
                      tevékenységéről 
                      Előadó: Ignácz Melinda intézményvezető 
 
                4./  Tájékoztató a közrend, közbiztonság helyzetéről 
                       Előadó: dr. Antal István kapitányságvezető 
 
                 5./ Indítványok, bejelentések 
 
Kiss Péter polgármester: 
A napirend tárgyalása előtt ismertette a lejárt határidejű határozatokat, melyet a 
testület egyhangúlag tudomásul vett. 
 
Napirend tárgyalása: 
 
1./ Tájékoztató az önkormányzat I-III. negyedévi  gazdálkodásáról 
      Előadó: Kiss Péter polgármester 
 
Kiss Péter polgármester: 
Az írásos anyagot mindenki megkapta, a pénzügyi bizottság külön nem tárgyalta 
az anyagot, ezért a testületi ülés keretében ők is jelen lesznek és szavaznak 
azokban a kérdésekben, melyek rájuk is vonatkoznak. Várja a testület kérdéseit. 
Nagyné Halmai Katalin jegyző: 
Teljes körűen minden anyagot a testület rendelkezésére bocsátottak, nem kíván 
szóbeli kiegészítőt tenni. 
Nagy Endre PüEb elnöke: 
Csobád-Hernádszentandrás esetében hogyan lehetséges, hogy ekkora tartozást 
halmoztak fel Ináncs felé? 
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Nagyné Halmai Katalin jegyző: 
A közös Hivatal gazdálkodásának lebonyolítása Ináncson történik, az ehhez 
szükséges állami támogatást a másik két önkormányzat is megosztva megkapja, 
melyet havonta át kellene adniuk. A finanszírozás úgy történik, hogy a 3 
település – a korábbi adatok alapján – a hivatal engedélyezett létszáma (8 főre 
kapjuk) ezt konkrét számarányosan osztjuk 3 felé. Ezt a szöveges beszámolóban 
részletesen le is írtam. A nagy létszámú közfoglalkoztatás miatt a nettót elviszi a 
járulék, ezért van olyan hónap, hogy konkrétan nem kap pénzt az érintett 
önkormányzat, sőt még befizetési kötelezettség keletkezik a MÁK felé, ezért 
nem tud pénzeszközöket átadni a társult település Ináncsnak. 
Nevelős Gábor aljegyző: 
A társult önkormányzatoknak jelentős tartozásállománya van Ináncs felé. A 
Jegyző asszony által elmondottakon túl még tudni kell, hogy több millió forint 
nagyságrendű inkasszó felhatalmazás áll fenn a számlájukon a MÁK részéről, - 
a 2010-es VIS MAIOR elszámolás miatt - . Meg kell várni, hogy az inkasszó 
leteljen, ez kb. 21.-én jár le, akkor tudnak majd utalni és rendezik az adósságot. 
Nagy Endre PüEb elnöke: 
A pénzügyi bizottság javasolja elfogadásra az önkormányzat, valamint a Hivatal 
I-III. negyedévi költségvetési beszámolójáról szóló előterjesztést. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazatával – a pénzügyi bizottság egyhangú 
ajánlásával - az alábbi határozatot hozta: 
 
Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 193/2013.(XI.13.) 
önkormányzati határozata az önkormányzat és a Közös Hivatal  I-III. 
negyedévi gazdálkodásáról 
Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 
önkormányzat, valamint az Ináncsi Közös Önkormányzati Hivatal I-III. 
negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolóját, melyet a beterjesztett 
tartalommal jóváhagyott. 
Határid ő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző 
 
Kiss Péter polgármester: 
Kiküldésre került a 2013.évi költségvetés III.negyedéves módosítása. Javasolja 
elfogadásra a rendelet módosítási javaslatot. 
 
A képviselő testület 7 igen szavazatával – a pénzügyi bizottság egyhangú 
ajánlásával- elfogadta és megalkotta: 
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Ináncs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
10/2013. (XI.14.) önkormányzati rendelete 

a 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.22.) rendelet módosítása 
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
2./Az önkormányzat 2014. évi költségvetési  koncepciójának elfogadása 
    Előadó: Kiss Péter polgármester 
 
Kiss Péter polgármester: 
A 2014.évi költségvetés valós számadatai a költségvetés tárgyalásakor kerülnek 
majd elfogadásra, ha ismerjük a finanszírozási feltételeket. Nem tudjuk, hogyan 
változik a támogatási rendszer jövőre, mert még csak törvény-tervezet van. Az 
önkormányzatok nagyon kiszolgáltatott helyzetben vannak. Jelenleg csupán elvi 
döntéseket tudunk hozni, mely a jövőre vonatkozhat. 
A koncepció a jelenleg ismert információk birtokában történt. Kéri a 
beterjesztett tervezet elfogadását. 
Nagy Endre PüEb elnöke: 
A pénzügyi bizottság javasolja elfogadásra az előterjesztést. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazatával – a pénzügyi bizottság egyhangú 
ajánlásával - az alábbi határozatot hozta: 
 
Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 194/2013.(XI.13.) 
önkormányzati határozata az önkormányzat és a Közös Hivatal  2014. évi 
költségvetési koncepciójának elfogadásáról 
Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 
önkormányzat és a Közös Hivatal  2014. évi költségvetési koncepciójáról szóló 
előterjesztést, melyet a beterjesztett tartalommal jóváhagyott. 
Határid ő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző 
 
  3./ Tájékoztató a Szociális alapszolgáltató Központ 2013. évi 
       tevékenységéről 
        Előadó: Ignácz Melinda intézményvezető 
 
 
Kiss Péter polgármester: 
A mindenre kiterjedően elkészített írásos anyagot mindenki megkapta, várja a 
testület kérdéseit. 
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Ignácz Melinda intézményvezető: 
Elmondja, hogy a dolgozók jól hasznosítják az ETKT által szervezett 
továbbképzést, mellyel kreditet szereznek, azonban nem kerül pénzbe a 
képzésük. Ezen túl még sikeres projekteket is készítenek, melynek eredményei a 
honlapon már megtekinthetőek. 
Tóth János alpolgármester: 
Hogy áll Forró-Fancsal ügye? 
Ignácz Melinda intézményvezető: 
2015. 03.31.-ig van az intézmény két telephelyének működési engedélye. 
Látogatottabbak a klubok, a normatíva is magasabb. A tartozások az előző 
évekről vannak. Ináncson van igény arra, hogy helyben fogyasszák el az ebédet. 
Lehet-e erre valamilyen kedvezményt kérni, hogy ne 100%-ot fizessenek? 
Nagyné Halmai Katalin jegyző: 
Jelenleg 2 fizetési sáv van az étkezésben. El kell gondolkodni rajta, hogy hogyan 
lehetne vonzóbbá tenni a klubot, hiszen valóban ennek a legmagasabb a 
normatívája. Lehet, hogy lökést adna az étkezési kedvezmény, hogy nagyobb 
kedvük legyen bejárni. 
Tóth János alpolgármester: 
Tetszik, hogy minden rendezvényről sok kép van feltéve az internetre, a 
honlapra. 
Ignácz Melinda intézményvezető: 
Megköszöni az önkormányzatnak, hogy közfoglalkoztatott dolgozókat kapott az 
intézmény, megbízhatóak és sokat segítenek a gondozónők munkájában. Ha a 
jövőben is lesz lehetőség, szeretne kérni hasonló segítséget. 
Kiss Péter polgármester: 
Látszik az intézményvezető munkájának az eredménye, tartalmas munka folyik 
a Közösségi Házban. Az IKSZT működését is ő koordinálja.  Megköszönte az 
intézményvezető és az összes dolgozó munkáját. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 195/20013.(XI.13.) 
önkormányzati határozata a Szociális Alapszolgáltató központ 2013.évi 
tevékenységéről 
Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Szociális 
Alapszolgáltatási Központ 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolót, melyet a 
beterjesztett formában és tartalommal elfogadott. 
Határid ő: azonnal 
Felelős: polgármester, intézményvezető 
 
Nevelős Gábor aljegyző 15.00 órakor elhagyta a tanácskozótermet. 
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Dr. Antal István kapitányságvezető, valamint Szántó Róbert alezredes 15.00 

órakor megérkezett. 
 
4./ Tájékoztató a közrend, közbiztonság helyzetéről 
      Előadó: dr. Antal István kapitányságvezető 
 
Kiss Péter polgármester: 
Köszöntötte az Encsi Rendőrkapitányság képviseletében dr. Antal István 
kapitányságvezető urat, valamint Szántó Róbert alezredes urat. 
Az írásos anyagot mindenki megkapta, kéri a kapitányság vezetőjét, tegye meg 
szóbeli kiegészítőjét. 
Dr. Antal István kapitányságvezető: 
A település közbiztonsági helyzete nagyon jónak mondható, nagy probléma 
nincs. Tájékoztatást ad a körzetben előfordult kisebb-nagyobb 
bűncselekményekről: 

• emelkedés van a vagyoni bűncselekményeknél- általában az üres 
lakásokat törik fel,  

• emelkedett a garázdaság  bűncselekmények száma. 
Ezek a bűncselekmények településszinten nagyon kevésnek mondhatóak. Élnek 
az elzárás lehetőségével, mivel ez visszatartó erővel hat. 
Kiss Péter polgármester: 
Jó a kapcsolat az önkormányzat és a rendőrség között. Sokat számít a 
helyismeret, ezért jó, hogy a Kmb-s falubeli. Nincs községünkben polgárőrség, 
de az önkormányzat dolgozói figyelő szolgálatot látnak el. 
Dr. Antal István kapitányságvezető: 
Önkormányzati rendelet is dönthet arról, hogy aki közterületen italozik, 
szabálysértést követ el. A közterületen való árusítás is engedélyköteles, a jegyző 
adja ki az engedélyt. 
Tóth János alpolgármester: 
Biztosítottak-e a fenntartási és üzemeltetési költségek a rendőrségnél? 
Dr. Antal István kapitányságvezető: 
Igen, biztosítottak. A jövőben a távolsági buszokra is fel fognak szállni civil 
ruhás rendőrök, mivel több atrocitásról van tudomásuk. 
Szántó Róbert alezredes: 
Több településről már kaptak jelzést, de Ináncsról nem jelentett senki. Már 
folyik az ügy felgöngyölítése, a diákok zaklatásával kapcsolatosan. 
Kiss Péter polgármester: 
Megköszönte a rendőrség képviselőinek, hogy tájékoztatták a testületet, mind 
szóban, mind írásban. Bízik abban, hogy a jó kapcsolat a jövőben is megmarad. 
 
Dr. Antal István kapitányságvezető, valamint Szántó Róbert alezredes 15,40 
órakor elhagyta a tanácskozótermet. 
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5./ Indítványok, bejelentések 
 
5/1. Idősek napja szervezése 
 
Kiss Péter polgármester: 
Községünkben hagyomány volt az Idősek Napját megtartani, de az utóbbi 2 
évben a pénztelenség miatt nem volt vendéglátás, csak szaloncukrot és üdvözlő 
lapot tudtunk az időseinknek ajándékozni. Javasolja, hogy az idén vendégeljük 
meg az időseinket. Az alapanyagok a rendelkezésre állnak. A szociális kiadások  
olyan alacsonyak voltak az idén, hogy a minimális költségekre a fedezet 
biztosítva van. Javasolja, hogy az idén tartsanak egy szolíd idősek napját. 
Javasolja az ebéd mellé 1 csomag szaloncukrot is ajándékozni. Az advent 
közeledtével november 30.-a lenne a legjobb időpont, a megrendezésre. 
Javasolja továbbá, hogy a nők 58, a férfiak 62 évtől legyenek meghívva. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 196/2013.(XI.13.)  
önkormányzati határozata az Idősek Napja megtartásáról 
Ináncs Községi Önkormányzat képviselő-testülete 2013. november 30.-án 11 
órától idősek napi rendezvényt szervez. Az idősek részére meleg ebédet és 1 
csomag szaloncukrot biztosít. Meghívásra az 58. életévüket betöltött nők, és a 
62. életévüket betöltött férfiak kerülnek. 
A testület felkéri a Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetőjét az ünnepi 
műsor előkészítésére, a rendezvény megszervezésére. A testület megbízza a 
polgármestert, gondoskodjon a vendéglátásról. 
Felelős: polgármester, jegyző, Szoc. Alapsz. Kp. vezetője 
Határid ő: november 30. 
 
5/2. Belvízelvezetés 
 
Kiss Péter polgármester: 
A Start közmunkaprogram keretében a belvízelvezetés folyamatban van a 
Kossuth és a Rákóczi utcában. Az ÉVIZIG nem engedi a Bársonyos patakba 
belevezetni a csapadékot. Sikerült vízjogi létesítési engedélyt beszerezni. 
Tudomása szerint pályázat fog megjelenni a belvíz elvezetésére. A tervek 
megvannak, javasolja, a pályázatot benyújtani, kiírás esetén. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 197/2013.(XI.13.)  
önkormányzati határozata belvíz-elvezetési pályázat benyújtásáról 
Ináncs Község Önkormányzatának Képviselő-testület szándékát fejezi ki, hogy a 
belvíz-elvezetési pályázat megjelenése esetén pályázatot kíván benyújtani. 
A pályázat előkészítésével megbízza a polgármestert és a jegyzőt. 
A pályázat konkrét feltételeinek megismerése és a végső döntés meghozatala 
érdekében a pályázati anyagot a testület elé kell terjeszteni. 
Határid ő: pályázat kiírása, ill. folyamatos 
Felelős: polgármester 
 
 
5/3. Mikrobusz pályázat 
 
Kiss Péter polgármester: 
Tájékoztatja a testületet, hogy pályázat került kiírásra – többek között - 
önkormányzati kisbuszokra. A pályázat 100%-os támogatottságú, csak az ÁFA-t 
kell állni. A jelenlegi buszunk már 10 éves elmúlt, javasolja, ne szalasszák el ezt 
a lehetőséget, adják be a pályázatot. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
Ináncs Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
198/2013.(XI.13.) önkormányzati határozata pályázat benyújtásáról kistérségi 
közlekedési szolgáltatás fejlesztésére, egyéb szolgáltatás ellátásához 
kapcsolódóan 

Ináncs Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
pályázatot nyújt be, új gépjármű (mikrobusz) beszerzésére, a mikrotérségi 
szociális alapszolgáltatások fejlesztésének, valamint egyéb szolgáltatások 
ellátása szükségessége miatt, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott 
alapszolgáltatások körében, a kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére 
egyéb szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan a 103/2013.(XI.8.) VM rendelet 2.§ 
(1).bek ba.) pontja alapján. 
 
A szolgáltatásfejlesztés szükségességének indokoltsága: 
Ináncs Község Önkormányzata gesztorságával, Ináncsi székhellyel 2009.január 
1.-től működik az Ináncs-Forró-Fancsal Mikrotérség Szociális Alapszolgáltatási 
Központ. Az intézmény ellátási köre a 3 település teljes közigazgatási területére 
kiterjed. Mindhárom településen ellátja a szociális alapszolgáltatásokat, mint 
étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás. Az Ináncs községben működő 
főzőkonyháról történik az ebéd kiszállítása Fancsal községbe, valamint teljes 
körűen ellátjuk az ináncsi rászorulókat. Ináncs községben az étkeztetést 50 fő 
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veszi igénybe, mely nagy létszám időben történő kiszolgálása – étel házhoz 
szállítása – kizárólag gépkocsival történhet meg időben. Ezen túlmenően 
rendszeresek az egyes települések telephelyein a közös rendezvények, melyekre 
történő szállításhoz nélkülözhetetlen az önkormányzati busz biztosítása. A 
mozgásukban korlátozott idősek és egyéb gondozottak rendszeres Idős Klubba, 
orvoshoz, esetleg szakrendelésekre a környező városokba (Encs, Szikszó) 
történő szállítása is az önkormányzati gépkocsival történik. Az intézmény 
ellátottjai színházba, kirándulásra, gyógyfürdőbe történő szállítása is a 
„falubuszokkal” történik. 
Az önkormányzat többi intézménye is rendszeresen igényli a mikrobuszos 
szállítást, melyet időben beosztva biztosítunk számukra. Közös Hivatal dolgozói 
átjárnak ügyintézés céljából a társult településekre (Csobád, 
Hernádszentandrás), mely heti, napi rendszerességgel történik. Az Ináncsi 
Óvoda tagóvodája lett július 1.-től a csobádi óvodai csoport, ahová szintén az 
ináncsi önkormányzat biztosítja az ételt, valamint a rendszeres kapcsolattartás  
és közös rendezvények miatt is indokolt a gyermekek, illetve az óvoda 
pedagógusok szállítása. A Közösségi Ház és Könyvtár intézmény feladatellátása 
is indokolja a szállítási szolgáltatás igénylését, mely rendezvények céljából 
merül fel többnyire, a szomszéd településekről Ináncsra járó iskolás gyermekek 
ide szállítása okán.  Mindezeken túlmenően az önkormányzat hétvégeken a 
mikrobuszt biztosítja az Ináncsi Közösségi Sportegyesület futballistáinak 
meccsekre történő ingyenes elviteléhez, mivel más formában nem tud 
támogatást adni. Szükséges a gépkocsi az önkormányzat napi egyéb 
településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatainak ellátásához, anyag és eszköz 
beszerzésekhez. 
Az önkormányzat jelenleg rendelkezésre álló gépjárműve 11 éves, 
elhasználódott, egyre nagyobb költséget igényel a karbantartása, ezért 
feltétlenül szükséges új gépjármű beszerzése. 

A pályázat célja: Új gépjármű (mikrobusz) beszerzése 
 
A fejlesztés pénzügyi forrásainak összetétele: 

 
Fejlesztés költsége (Ft) bruttó Ft 
Beruházás összes költsége (gépkocsi + arculati elemek) 13.577.062 
  
Igényelt támogatás összesen  10.000.000 
Saját forrás összesen  3.577.062 

A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a saját forrást a tárgyévi 
költségvetésében biztosítja. 
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Ináncs Község Önkormányzat képviselő-testülete az Ináncs-Forró-Fancsal 
Mikrotérség Szociális Alapszolgáltatási Központ szakmai programját 
jóváhagyólag elfogadta. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

Felelős: Polgármester, Jegyző 
Határid ő: 2013. november 25. 

 
5/4. Orvosi ügyelet ellátása 
 
Kiss Péter polgármester: 
Az év elején már tárgyaltunk erről a dologról, miszerint az ETKT keretében, 
továbbra is kistérségi szinten látnák el a térségben az orvosi ügyeleti ellátást. 
Lakosság-szám arányosan kell fizetni az ellátásért,45 Ft/fő/hó összegben. Mást 
nem tudunk tenni, el kell fogadni ezt a formát, mert nincs más mód a térségben. 
Minimális díj emelkedés lenne, 4.-Ft. Kéri a testület hozzájárulását a 
megállapodás aláírásához. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 199/2013.(XI.13.) 
önkormányzati határozata az Encs térségi sürgősségi orvosi ügyelet 2014.évi 
ellátásáról  
Ináncs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 2014. 
évben továbbra is részt kíván venni az ETKT közös feladatellátása keretében az 
orvosi ügyelet feladatainak ellátásában. 
Ináncs település vonatkozásában egyetért azzal, hogy az ETKT az orvosi ügyelet 
ellátására továbbra is az Encs-Med Háziorvosi Sürgősségi Ügyeleti Kft.-vel 
kössön ellátási szerződést. 
A képviselő-testület a fentiekben meghatározott feladatok ellátására 45.-Ft/fő/hó 
hozzájárulás megfizetését vállalja. 
A testület a vállalt hozzájárulás megfizetésére inkasszó felhatalmazás 
benyújtásához hozzájárul. 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a fentiek 
szerint aláírják a szükséges megállapodást és inkasszó felhatalmazást. 
Határid ő: azonnal, illetve 2014.12.31. 
Felelős: polgármester, jegyző 
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5/5. Óvoda épület sérülése 
 
Rácz Zita óvodavezető: 
Tájékoztatja a testületet, hogy baleset történt az óvodában. A csobádi falubusz 
neki tolatott az óvoda falának. Kéri a polgármester úr segítségét a 
helyreállításban. Számíthatnak-e segítségre, a hiba kijavítására? 
Kiss Péter polgármester: 
Foglalkoznak a problémával, felvették a kapcsolatot a csobádi önkormányzattal 
a kártérítés ügyében. Korlátozni kell a jövőben az autók bejárását az udvarba. 
 
5/6. Iskola Tanács létrehozása 
 
Nagy Endre igazgató: 
A Tankerület kérte, mérjék fel szükség van-e Iskola Tanácsra. A település és az 
iskola között lehetőség van létrehozni egy tanácskozó fórumot, mely véleményt 
alkothat, javaslattal élhet – ez nem döntéshozó, javaslattevő fórum lenne . Ha 
van rá igény, akkor a szükséges lépéseket meg kell tenni. 
Kiss Péter polgármester: 
Majd foglalkoznak a dologgal, ha megkeresés érkezik. Köszöni a tájékoztatást. 
 
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 
 
 
 


