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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Ináncs Község képviselő-testületének 2014. február 26.-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 eln.PüEb tag                                             

Montvajszki Bertalan                 képviselő,PüEb tag 

 Montvajszki Ferenc                   képviselő  

 Kassai Béla                                képviselő 

 

Meghívásra, tanácskozási joggal megjelentek: 

                       Nagyné Halmai Katalin            jegyző  

                       Nevelős Gábor                         aljegyző 

                       Rácz Zita óvodavezető            1.  napirendhez 

                       Ignácz Melinda intézményvezető 1. napirendhez 

                       Galambos Andrásné         INNÖ elnöke 

                       Lukács Béla                     pénzügyi bizottsági tag, 1. napirendhez 

                       Szemánné Süveges Szilvia pénzügyi bizottsági tag, 1. napirendhez 

                      Szacsuri Istvánné            főmunkatárs 1. napirendhez 

                        

Meghívás ellenére nem jelent meg, de távolmaradását bejelentette: 

                       Szoták Ferencné IUNÖ elnöke 

                       Nagy Endre       képviselő.PüEb elnöke, 

 

 A jegyzőkönyvet vezeti: 

                       Szeszták Istvánné                     igazgatási és szoc.főea. 

 

Kiss Péter polgármester: 

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

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

jelen van. Nagy Endre képviselő távolmaradását bejelentette. Javasolja, hogy a 

napirendi pontokat a meghívó szerint fogadják el. 

 

 

A meghívó a jegyzőkönyv melléklete. 
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A képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazattal elfogadta a javaslatot a 

napirendre vonatkozóan, az alábbiak szerint: 

 

Napirend:  

 

                1./ A 2014. évi költségvetés megtárgyalása, elfogadása 

                     Előadó: Kiss Péter polgármester 

 

                 2./ Hernádvölgyi Kft. ügyvezető álláshely pályázati kiírása 

                      Előadó: Kiss Péter polgármester 

 

                 3./ Indítványok, bejelentések 

 

Kiss Péter polgármester: 

A napirend tárgyalása előtt ismertette a lejárt határidejű határozatokat, melyet a 

testület egyhangúlag tudomásul vett. 

 

Napirend tárgyalása: 

 

1./ A 2014. évi költségvetés megtárgyalása, elfogadása 

      Előadó: Kiss Péter polgármester 

 

Kiss Péter polgármester: 

Az írásos anyagot mindenki megkapta, kéri a jegyző asszonyt, tegye meg 

szóbeli kiegészítőjét. Tájékoztatja a testületet, hogy a pénzügyi bizottsággal 

közösen tárgyalják a költségvetést. Mivel a pénzügyi bizottság elnöke nincs 

jelen, ezért felkéri Montvajszki Bertalan bizottsági tagot, hogy az ülést 

levezesse. Valamivel jobb a helyzet a költségvetés tárgyalásánál, mint a 

koncepciónál. Többet nem kapunk mint előző évben az államtól, most is nullás 

költségvetést kell készíteni. Az intézmények csak a legszükségesebbeket 

tervezték, így készültek el a táblák. 

Nagyné Halmai Katalin jegyző: 

Azt gondolja, hogy valamennyien tudjuk, kicsit talán jobb a kép, mint az elmúlt 

években, mivel régebben nagyon-nagy hiánnyal terveztük a költségvetést. A 

költségvetési törvény ad lehetőséget arra, hogy kiegészítő támogatásként 

igényeljük a hiányzó pénzösszeget, azonban hiány nem tervezhető. Megfontolt 

és átgondolt a költségvetés. Az összeállítás során az intézmény vezetőkkel és a 

társulási tanácsokkal mérlegelve, egyeztetve a kiadásokat, nem tudtuk lejjebb 

faragni a kiadási szintet. Az állam többet nem ad, ebből kell gazdálkodni. Ha 

van rá lehetőség, nyújtsunk be támogatási igényt. A közös hivatal 

költségvetését, az óvoda és szociális társulásét megtárgyalták és elfogadták a 

társult települések képviselői. A saját önkormányzatunk költségvetését az előző 

évi teljesítési mutatók és adatok alapján vettük számba. Ami nem szerepel a 
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költségvetésben jelenleg, azt majd év közben, módosításként terjesztjük be. Az 

egyéb bevételek, mint pl.: a Start közfoglalkoztatás támogatása az önkormányzat 

költségvetését megemeli. Az előző évek gyakorlatát – minta programokat - 

folytatva támogatási igényt nyújtottunk be, melynek bírálata folyamatban van. 

Bízik abban, hogy az előző évi nagyságrendet fogjuk kapni. Ez egy jó 

költségvetés, nem olyan rosszak a számadatok, amivel el tudunk indulni ebben 

az évben. 

Kiss Péter polgármester: 

A „Start”-tal kapcsolatos döntés – tudomása szerint - már megszületett, csak 

még nem kaptuk meg az értesítést. Ha minden jól megy, akkor közel 150 fő 

foglalkoztatása is számba jöhet. A mezőgazdaság esetében jövő februárig 

engedtek tervezni, más projekt esetében – májustól számítva – 5 hónapos 

időtartamban várható a foglalkoztatás támogatása. Nem érinti a költségvetést a 

Start, de érdemben befolyásolja, hogy mennyi embert tudunk foglalkoztatni 

(adóbevételek befizetése, konyhai alapanyagok megtermelése, stb.) Ezek az 

emberek érdemi és értékteremtő munkát végeznek. Javasolja, hogy 

intézményenként tárgyalják a költségvetést. 

 

Óvoda szakfeladat: 

 

Kiss Péter polgármester: 

A jogszabályban előírt módon történt az intézmény költségvetésének a 

megtárgyalása a társult települések képviselőivel. A Társulási Tanács elfogadta 

az intézmény költségvetését. 

Nagyné Halmai Katalin jegyző: 

Van-e probléma a személyi kérdésekben? 

Rácz Zita óvodavezető: 

A normatív támogatás konkrétabbá és célzottabbá vált, mint az elmúlt évben. 

Ebben az évben 1 fő nyugdíjazása, illetve Csobádon 2 fő jubileumi jutalma be 

lett tervezve, valamint 1 fő gyesről visszajött 02.15.-től – a szabadságot kell 

kiadni. Eseti helyettesítéssel, csoport összevonással próbálja ezt az időszakot 

áthidalni. A beiratkozáskor derül ki, hogy a következő nevelési év hogy alakul. 

Az év vége és a következő nevelési év nehéz lesz. Az együttműködés szakmai 

szempontból jó a Csobádi óvodával. Kifogásolja az étkezési adag mennyiségét 

és minőségét. Télen ritkán kaptak a gyermekek gyümölcsöt, többször az óvoda 

vásárolt a gyermeknek gyümölcsöt, mivel a konyháról nem kaptak. 

Kiss Péter polgármester: 

Meglepődve hallja ezeket a dolgokat. Negatív kritikát nem hallott egyik 

településről sem, ahol az ináncsi konyháról veszik igénybe az étkezést. 

Ignácz Melinda intézményvezető: 

Megerősíti az óvodavezető által előadott problémákat az étel mennyiségével és 

minőségével kapcsolatosan.  
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Nagyné Halmai Katalin jegyző: 

Javasolja, hogy térjenek vissza az étkeztetéssel kapcsolatos problémák 

megbeszélésére akkor, ha az élelmezésvezető is jelen lesz. Egy másik időpontot 

kellene erre az egyeztetésre találni, amikor minden érintettet összehívnak.  

 

Szociális étkezés, Vízkárelhárítás –szakfeladatokon változás nem történt. 

 

Város- és községgazdálkodás szakfeladat: 

 

Kiss Péter polgármester: 

Tájékoztatja a testületet, hogy a beadott falubusz pályázat nyertes lett, WW 

TRANSPORTER típusú autóbuszt lehetett választani, ennek a beszerzéséhez 

kapunk 10 M Ft-ot, melyhez az ÁFA az önrész. Ez nem kevés összeg, melyet 

még elő kell teremteni. Megbízzuk a pályázatíró céget a közbeszerzés 

lebonyolításával, mivel közbeszerzést kell kiírni.  

 

Hulladékszállítás szakfeladat: 

 

Kiss Péter polgármester: 

A legnagyobb probléma, hogy a szolgáltatónak beígért állami támogatás – 

kompenzáció nem látható. A szolgáltatónak szinte az az összeg marad, amit a 

lakosoktól beszedünk. Vannak települések, ahol – a jelenleg a 

katasztrófavédelem által kijelölt szállító - az ABAHG nem szállítja el a 

szemetet, gépkocsi meghibásodásra hivatkozva. Ez azonban azért történik, mert 

jelentős a tartozás állomány ezen települések részéről. A térségben az új 

szolgáltató felállítására a folyamat elindult, azonban  a nonprofit szervezet 

létrehozása még nem sikerült, mivel mind az 54 társult település egységes 

hozzájárulása szükséges. A jelenlegi működésünk törvénysértő. 

Nevelős Gábor aljegyző: 

A törvény előírja, hogy a szolgáltatónak és a szolgáltatást igénybe vevőnek kell 

közvetlenül szerződéses kapcsolatban lennie. El kell dönteni, hogy egy 

közvetített szolgáltatás közbeiktatásával – megkönnyítve a szolgáltató helyzetét 

- a szolgáltató és a lakosság közé beállunk. Szerinte az az ésszerű dolog, ha mi 

beszedjük a pénzeket, kifizetjük a szolgáltatónak az összeget. Látja a problémát, 

hogy számla még az évben nem jött. Ha még 1 hónapot várnak, akkor 1,5 mFt-

ot nehéz lesz kifizetni. A veszélyt abban látja, hogy sok év alatt megtanítottuk a 

lakosságot, hogy az edényekbe tegyék a szemetet, ne pedig eldobálják. Ha nem 

lesz elszállítva a hulladék, akkor visszatérünk újra arra, hogy szeméthalmok 

keletkeznek a kertek alatt. Önkormányzati közös vállalatot kell létrehozni, és 

működtetni, hogy ez a kötelező önkormányzati feladat el legyen látva. 

Mindenképpen szükségesnek tartja az önkormányzati közreműködést jelen 

időszakban, az új cég létrejöttéig.  
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Kiss Péter polgármester: 

Javasolja a költségvetés elfogadását. Kéri a pénzügyi bizottságot, tegye fel 

szavazásra a költségvetés elfogadását. 

Montvajszki Bertalan PüEb tag: 

A pénzügyi bizottság a beterjesztett formában javasolja  a 2014. évi költségvetés 

elfogadását. 

Kiss Péter polgármester: 

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

testületnek. 

 

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

 

Ináncs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

7/2014.(II.26.) önkormányzati határozata az önkormányzat adósságot 

keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására 

Ináncs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a saját bevételei 

összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt táblázatban 

bemutatottak szerint (1. melléklet) változatlan formában jóváhagyja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

A képviselő testület 6 igen szavazatával – a pénzügyi bizottság – 4 igen - 

egyhangú ajánlásával- elfogadta és megalkotta: 

Ináncs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

1/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Kiss Péter polgármester: 

Kiküldésre került a 2013.évi költségvetés IV. negyedéves módosítása. Javasolja 

elfogadásra a 2013.évi költségvetési rendelet módosítását. 

 

A képviselő testület 6 igen szavazatával – a pénzügyi bizottság egyhangú 

ajánlásával- elfogadta és megalkotta: 

 

Ináncs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete 

a 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.22.) rendelet módosítása 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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2./ A Hernádvölgyi Kft. ügyvezető álláshely pályázati kiírása 

     Előadó: Kiss Péter polgármester 

 

Kiss Péter polgármester: 

Tájékoztatja a testületet, hogy az Ináncs és Hsztandrás önkormányzatai 

tulajdonában lévő Kft. ügyvezető megbízatása júniusban lejár. meg kell hirdetni 

az álláshelyet. Erre készült egy előterjesztés, melyet írásban kiküldtek. 

Nagyné Halmai Katalin jegyző: 

A hernádszentandrási testület hétfőn tárgyalta a Kft ügyvezető álláshely pályázat 

kiírását és változtatás nélkül, a beterjesztett formában javasolja kiírni a 

pályázatot. 

 

A képviselő-testület 4 igen, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2014.(II.26.)önkormányzati határozata  KFT ügyvezetői álláshely 

pályázatáról. 

Ináncs és Hernádszentandrás Községek Önkormányzatának Képviselő-testületei 

(mint tulajdonos önkormányzatok) pályázatot írnak ki az Ináncs székhelyű 

Hernádvölgyi Környezetvédelmi, Közművelődési és Településfejlesztési 

Közhasznú Társaság ügyvezetői álláshelyére. 
Az állás betöltésének feltételei:  

Felsőfokú vagy középfokú végzettség és a tevékenységi körnek megfelelő  

szakképesítés 

Az állás betöltésekor előnyt jelent: 

- műszaki, pénzügyi, közgazdasági szakképzettség 

- a tevékenységi körben szerzett vezetői vagy 

szakmai gyakorlat 

A pályázatot (szakmai önéletrajzzal, bérigény megjelölésével, legmagasabb 

iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolattal, érvényes erkölcsi 

bizonyítvánnyal ) 2014. május 30.-ig kell eljuttatni az ináncsi Polgármesterhez 

(Ináncs Kossuth út 26.szám) 

Az ügyvezetői megbízás időpontja: 2014.június  30. 

Az ügyvezetői megbízás időtartama: 5 év  

Bérezés megegyezés szerint. 

A pályázattal kapcsolatosan érdeklődni lehet a 46/556-010-es telefonszámon 

Ináncs Község polgármesterénél. 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az álláshely 

meghirdetéséről gondoskodjon. 

Határidő: 2014.március 1. 

Felelős: polgármester 
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3./ Indítványok, bejelentések 

 

3/1.Hulladékgazdálkodásról szóló rendelet megalkotása 

 

Nagyné Halmai Katalin jegyző: 

Az előterjesztést mindenki megkapta. Jogszabályi változások, valamint a 

Kormányhivatal törvényességi felhívása miatt szükségessé vált egy új rendeletet 

kidolgozni. Jelenleg még nem tudjuk a szervezés alatt álló új szolgáltató adatait, 

azonban a jelenlegi információk alapján eljárva a rendeletet meg kell alkotni. A 

Katasztrófavédelem által kijelölt szolgáltató az ABAHG, a kijelölő határozatban 

meghatározott díjtételekkel került megalkotásra a rendelet. A Kormányhivatal 

áttanulmányozta a rendelet-tervezetet és az megfelel a jogszabályi előírásoknak. 

Ebben a formában javasolja elfogadni a testületnek. 

 

A képviselő testület 6 igen szavazatával elfogadta és megalkotta: 

 

Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(II.27.) 

önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

3/2. Háztartási szennyvíz begyűjtésre vonatkozó rendelet megalkotása 

 

Nagyné Halmai Katalin jegyző: 

Az előterjesztést mindenki megkapta. Jogszabályi változások miatt szükségessé 

vált egy új rendeletet kidolgozni. Kerestünk olyan szolgáltatót, akivel szerződést 

tudunk kötni. A Novák-Román Bt megfelel a követelményeknek. Javasolja 10 

évre kötni a szerződést. Az alapdíj + ürítési díj 2190 Ft/ m
3
A Kormányhivatal 

áttanulmányozta a rendelet-tervezetet és az megfelel a jogszabályi előírásoknak. 

Ebben a formában javasolja elfogadni a testületnek. Javasolja a településen 

szolgáltatónak kijelölni a Novák és Román Bt.-t. 

 

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

 

Ináncs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

9/2014.(II.26.) önkormányzati határozata Ináncs Község közigazgatási 

területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

szolgáltató kijelöléséről 

Ináncs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Ináncs Község  

közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésére kijelöli a NOVÁK és ROMÁN  Bt. (3873 Garadna, Fő út 82.szám) 

szolgáltatót. 

A képviselő-testület a szolgáltatásra vonatkozóan rendeletet alkot. 
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés 

megkötésére és aláírására. 

A közszolgáltatási szerződés időtartama 10 év (2014.március 1.-2024.február 

28.). 

Határidő: 2014.március 1. 

Felelős: polgármester 

 

 

A képviselő testület 6 igen szavazatával elfogadta és megalkotta: 

 

Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(II.27.) 

önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

3/3. Törvényességi észrevétel 

 

Kiss Péter polgármester: 

Az írásos formában is kiadott előterjesztés tartalma szerint Ináncs és Forró, 

Fancsal községek Képviselő-testületeit érintően érkezett a Kormányhivatal 

törvényességi felhívása, a szociális társulási megállapodáshoz kapcsolódóan. A 

felhívásnak megfelelően a társulási megállapodáson a szükséges módosításokat 

el kell végezni. Kéri a testületet, hogy a törvényességi felhívással értsenek egyet, 

és végezzék el a társulási megállapodás módosítását az előterjesztésnek 

megfelelően.  

 

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

 

Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

10/2014.(II.26.)önkormányzati határozata  Törvényességi felhívás a„Szociális 

alapszolgáltatási feladatok ellátásához intézményi társulás létrehozására 

vonatkozó Társulási Megállapodást”érintően. 
 

Ináncs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a B.A.Z. Megyei 
Kormányhivatal törvényességi felhívását megtárgyalta, azzal egyetért és a 
Szociális alapszolgáltatási feladatok ellátásához intézményi társulás 
létrehozására vonatkozó Társulási Megállapodást (a továbbiakban: 
Megállapodás) az alábbiak szerint módosítja: 

 
 

1. A Megállapodás 6. d) pontjának ötödik és hatodik alpontjai hatályukat 
vesztik.  
 
2. A Megállapodás 8.3. pontjának első mondatában az „a társult 
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önkormányzat előzetes véleményének kikérése mellett” szövegrész helyébe a 
„társult önkormányzat előzetes hozzájárulása mellett” szövegrész lép. 
  
3. A Megállapodás 10. pontja az alábbi új 10.3 alponttal egészül ki: 
„10.3. A társulás működése során keletkező vagyonszaporulat a tagok közös 
vagyonát képezi. A tulajdonost megillető jogok és tulajdonost terhelő 
kötelezettségek a Társulási tanácsot illetik, illetve terhelik” 
 
4. A Megállapodás 11.1. pontjának helyébe az alábbi új 11.1. pont lép: 
„11.1.A költségvetési szervvel kapcsolatos alapítói jogokat a társult 
önkormányzatok képviselő-testületei gyakorolják(a költségvetési szerv 
alapító okiratának kiadása, szervezeti és működési szabályzatának 
jóváhagyása, átalakítása és megszüntetése)” 
 
5. A Megállapodás 11.2.pontjának helyébe az alábbi új 11.2.pont lép: 
„11.2. Az alapítói jogokon felüli irányítói jogok gyakorlásának jogát az 
alapítók a Társulási Tanácsra ruházzák az alábbiak szerint:” 

       
Ináncs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

- felkéri Kiss Péter polgármestert, hogy a képviselő-testület határozatáról a 
B.A.Z. Megyei Kormányhivatalt tájékoztassa. 

- felhatalmazza Kiss Péter polgármestert, hogy a Megállapodás módosítását 
aláírja. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2014.02.28 
 
 

3/4.Önkormányzati segély rendelet módosítása 

 

Kiss Péter polgármester: 

Javasolja a szociális rendelet önkormányzati segélyre vonatkozó szakasza 

módosítását akként, hogy a kérelmekben való döntés a képviselő-testület helyett 

kerüljön át polgármesteri hatáskörbe, mivel a napi ügyek intézésében gondot 

okoz, hogy a testület ritkán ülésezik. Azonnali döntést, illetve segítséget igénylő 

esetben nem tudnak így eljárni. 

 

A képviselő testület 6 igen szavazatával elfogadta és megalkotta: 

 

Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014.(II.27.) 

önkormányzati rendelete a szociális ellátásról és a gyermekvédelem helyi 

szabályairól szóló 10/2006.(VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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3/5. Önkormányzati támogatási pályázat benyújtása 

 

Kiss Péter polgármester: 

Tájékoztatja a testületet, hogy lehetőség nyílik a forráshiányos 

önkormányzatoknak kiegészítő támogatás benyújtására. Igaz, hogy volt az 

évvégén adósságrendezés, mely támogatással sikerült a folyószámlahiteltől 

visszafizetés nélkül megszabadulni, mégis a saját bevételek híján a költségvetési 

bevételek nem fedezik a szükséges kiadásokat. Jelentős megterhelést jelentenek 

a pályázati önrészek is. Javasolja a támogatási igénylés benyújtását. 

Nevelős Gábor aljegyző: 

Megjelent egy BM rendelet, ami lehetőséget ad pályázat benyújtására azon 

önkormányzatok részére, akiknek működésből eredő adósságállománya van. 

Ináncs esetében ez kb.15 mFt, Csobád és Hsztandrás esetében pedig 12-12 mFt. 

Vannak olyan rendezetlen dolgok, melyek olyan helyzetet teremtenek, melyet 

nem tudunk megoldani. Kéri a testület felhatalmazását. 

 

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

 

Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

11/2014.(II.26.) önkormányzati határozata pályázat benyújtása megyei 

önkormányzati tartalékból nyújtott rendkívüli önkormányzati támogatásra 

Ináncs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván 

benyújtani a Megyei Önkormányzati tartalékból nyújtott rendkívüli 

önkormányzati támogatásokról szóló 7/2014.(I.31.) BM rendelet alapján, az 

önkormányzat működőképességének megőrzéséhez. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a 

pályázatot (igénylést) haladéktalanul nyújtsák be. 

Határidő: 2014.március 21. 

Felelős: polgármester, jegyző 
 

 

3/6. ETKT társulási megállapodás módosítása 

 

Kiss Péter polgármester: 

Tájékoztatja a testületet, hogy az ETKT társulási megállapodását törvényességi 

észrevétel miatt módosítani kell. A módosított megállapodás egységes 

szerkezetű változatát mindenkinek megküldték az e-mail címekre. 

Javasolja az előterjesztés elfogadását. 

 

 

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

12/2014.(II.26.) önkormányzati  határozata az ETKT társulási megállapodás 

módosításáról 

Ináncs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Encsi 

Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodása módosítása tárgyában 

beterjesztett egységes szerkezetbe foglalt módosított megállapodást, melyet 

változatlan formában és tartalommal jóváhagyott. 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a döntésről a Társulási 

Tanács Elnökét értesítse. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

3/7. Árajánlat kérése falubusz beszerzésére 

 

Kiss Péter polgármester: 

Tájékoztatja a testületet, hogy a  falubusz beszerzéséhez árajánlatot kell bekérni. 

Javasolja, hogy 3 cégtől kérjenek be árajánlatot. 

 

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

 

Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014.(II.26.) 

önkormányzati határozata Árajánlat kérése falubusz beszerzéséhez 

Ináncs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati 

falubusz megvásárlásához az alábbi cégektől kér be árajánlatot: 

1. Miskolc Autóház Kft. 

3534 Miskolc, Lorántffy Zs. u. 30/a 

Vanczák Zoltán 

Nagybani értékesítési vezető 

2. 

Juvenal Kft. 

5000 Szolnok 

Széchenyi krt. 26. 

Rostás Attila 

értékesítési vezető 

3.  

Automobil-Eger-97 Kft 

3300 Eger 

Faiskola út 68. 

Tamás Zoltán 

Haszonjármű értékesítő 

 

Határidő: 03.20. 
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Felelős: polgármester 

 

3/8. ABAKUSZ Alapítvánnyal képzési megállapodás kötése 

 

Kiss Péter polgármester: 

Tájékoztatja a testületet, hogy lehetőség adódik 20 fő ináncsi fiatal képzésére. A 

képzés 3 év időtartamú, és helyben történnek a fiatalok képzése. 

Önkormányzatunknak csak helyiséget kell biztosítani,, melyért a képző intézet 

bérleti díjat fizet. Javasolja, hogy kössük meg a szerződést 3 évre az 

alapítvánnyal. 

 

Ináncs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

14/2014.(II.26.) önkormányzati  határozata az ABAKUSZ (Szikszó 

Alapítvánnyal kötendő képzési megállapodásról 

Ináncs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 

megállapodást köt az ABAKUSZ Alapítvánnyal (3800 Szikszó, Rákóczi út 

33.sz.) elsősorban az Ináncs község  közigazgatási területén állandó lakcímmel 

rendelkező 14-21 éves fiatalok 3 éves duális képzése bevezetésére és helyben 

történő megvalósítására. A képzés 3 éves időtartamú, elsősorban szociális 

gondozó, ács, kőműves, ill. mezőgazdasági gazdálkodás szakmai területek közül 

kerül kiválasztásra.  

A képzés 1 csoporttal (20) fő indul, igény esetén a csoport szám növelhető, 

melyhez a testület újabb döntése szükséges. 

A képzés helyszíneként a képviselő-testület az Ináncs, Kossuth út 28. szám alatti 

ingatlanát biztosítja, melynek használatát és a fizetendő bérleti díjat külön 

megállapodás tartalmazza. 

Az önkormányzat és az alapítvány 3 éves időtartamra köt szerződést, melynek  

időtartamát  2014.szeptember 1.- 2017.augusztus 31. között határozza meg a 

képviselő-testület. A szerződés időtartama annak lejárata előtt újra tárgyalható 

és hosszabbítható. 

A testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a megállapodás 

feltételeire vonatkozó egyeztetéseket, tárgyalásokat az alapítvánnyal folytassák 

le, s a végleges megállapodás tervezetet annak aláírása előtt terjesszék a testület 

elé jóváhagyásra. 

Határidő: azonnal, illetve 2014.08.31. 

Felelős: polgármester, jegyző 
 

 

Montvajszki Bertalan képviselő SE elnöke: 

Tájékoztatja a testületet, hogy a pálya felújításra és öltöző felújításra beadott 

pályázat az 1. körön túljutott, bízik abban, hogy sikerül megnyernie a 

Sportegyesületnek a pályázatot. 
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Mivel egyéb hozzászólás, bejelentés, indítvány nem hangzott el, a polgármester  

hatósági ügyek tárgyalására 16,
30 

órakor zárt ülést rendelt el. 

 

Kmf. 

 

 

 

Kiss Péter                                                               Nagyné Halmai Katalin 

polgármester                                                                       jegyző 
 

 
 

 

 

 


