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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Ináncs, Csobád és Hernádszentandrás községek képviselő-

testületeinek 2015. május 12.-én 16,
00 

megtartott együttes üléséről. 

 

Helye: Művelődési Ház tanácskozó terme, 3852 Hernádszentandrás, Fő u.142.  

 

Meghívásra megjelent képviselő-testületi tagok: 

Kiss Péter     polgármester Ináncs 

Montvajszki Ferenc   alpolgármester                       

Gulyás Pál     képviselő,IRNÖ elnöke,                                       

Kemény Ferenc   képviselő 

Képes Magdolna  képviselő 

Montvajszki Bertalan   képviselő  

Nagy Endre    képviselő 

Hudopkó József    polgármester Csobád 

Bukovenszki István   képviselő 

Kis-Orosz István    képviselő 

Tamás Zsolt    képviselő 

Üveges Gábor    polgármester Hernádszentandrás 

Pongrácz Istvánné   alpolgármester 

Bártfai Béla    képviselő, 

Szűcs Józsefné    képviselő, 

Ónodi Csaba    képviselő 

   

Meghívásra, tanácskozási joggal megjelentek: 

Nagyné Halmai Katalin  jegyző 

Nevelős Gábor   aljegyző     

Budai Zoltán   RNÖ képviselő Csobád 

                    Rácz Zita                                   óvodavezető, 2.napirendhez 

             

Meghívás ellenére nem jelent meg, de távolmaradását bejelentette: 

Rohályné Bacsó Beáta  alpolgármester, Csobád 

 

A jegyzőkönyvet vezeti: 

                     Szeszták Istvánné                     igazgatási és szoc.főea. 

 

 

Üveges Gábor Hernádszentandrás község polgármestere: 

Köszönti a megjelent képviselő-testületeket, polgármester kollégákat, a 

jegyzőket, valamint a Csobádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselőjét. 

Megállapítja, hogy a testületek határozatképesek.  

Javasolja, hogy a napirendi pontokat a meghívó szerint fogadják el.  
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A meghívó a jegyzőkönyv melléklete. 

 

Az ináncsi képviselő-testület – a képviselő-testület létszáma 7 fő, jelen van 7 fő - 

- 7 igen szavazattal,  

a csobádi képviselő-testület – a képviselő-testület létszáma 5 fő, jelen van 4 fő  -  

4 igen szavazattal,  

a hernádszentandrási képviselő-testület – a képviselő-testület létszáma 5 fő, 

jelen van 5 fő - 5 igen szavazattal elfogadta a javaslatot a napirendre 

vonatkozóan, az alábbiak szerint: 

 

Napirend: 

 

1./ Az Ináncsi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi zárszámadásának 

     megtárgyalása és elfogadása 

     Előterjesztő: Nagyné Halmai Katalin jegyző 

 

2./ Indítványok, bejelentések 

 

Napirend tárgyalása:   

 

1./ Az Ináncsi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi zárszámadásának 

     megtárgyalása és elfogadása 

     Előterjesztő: Nagyné Halmai Katalin jegyző 

 

Üveges Gábor Község polgármestere: 

Az írásos anyagot mindenki megkapta, átadja a szót a jegyző asszonynak, majd 

várják a testületek kérdéseit. 

Nagyné Halmai Katalin jegyző: 

A 2015. évi költségvetés tárgyalásakor találkozott így együtt, ebben az 

összetételben a három testület. Most le kell zárni az elmúlt év költségvetésének 

felhasználását. Az előző évek metodikáját követjük most is. A szöveges 

beszámolóban részletesen leírt mindent. A 2013. évről áthúzódó tartozások 

mindkét társ település részéről valamilyen formában rendezésre kerültek. A 

költségvetési kiadások zöme személyi kiadásokat és járulékait takarja. Dologi 

kiadások csupán a közösen üzemeltetett programokat, továbbképzések, 

kiküldetések költségét tartalmazza, valamint a választásokhoz kapcsolódó 

kiadásokat. Az épületek rezsijét a megállapodásnak megfelelően továbbra is az 

önkormányzatok fizetik. Várja a testületek kérdéseit, véleményét. 

Képes Magdolna képviselő Ináncs: 

A kiadási és bevételi oldalon azonos a módosított előirányzat. A teljesülésnél – a 

módosítotthoz képest - van 4.88 eFt különbség. Mi nem teljesült az 
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előirányzathoz képest? A bevétel terv 45 mFt, a teljesítés 42 mFt, valami nem 

teljesült sem bevételi, sem kiadási oldalon. 

Nagyné Halmai Katalin jegyző: 

Az előirányzat módosításban minden olyan bevételnek és kiadásnak szerepelnie 

kell, ami a Közös Hivatal költségvetésébe kellett év közben beemelni, pl. a 

választásokhoz kapcsolódó pénzeszközök. A zárszámadás szempontjából a 

teljesítésnek van jelentősége, a bevételi és kiadási oldal egyenlege pozitív, a 

pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt, az januárban került felhasználásra. 

Összegszerűen 1.180.-e Ft. Arra most nem tudnak itt választ adni, hogy a 

módosított előirányzat és a teljesítés közötti eltérés miből adódik, a 

könyvelésben meg fogják nézni és a későbbiekben választ fog kapni a képviselő. 

Nevelős Gábor aljegyző: 

Ne keverjük össze a tényleges pénzmaradványt és az előirányzat maradványt. A 

bevétel nem a Közös Hivatalnál jelenik meg, hanem a gesztor önkormányzatnál. 

Az előirányzat maradvány és a pénzmaradvány előirányzat különbözetét kell 

figyelembe venni. Új a könyvelési rendszer, ezért okozott egy kis bonyodalmat. 

A teljesítési adatok a lényegesek.  

Képes Magdolna képviselő Ináncs: 

Mi a sorsa az előirányzat maradványnak? 

Nevelős Gábor aljegyző: 

Gyakorlatilag semmi. Most a tényleges, azaz a teljesült bevételekről és 

kiadásokról kell dönteni, hogy pénzügyileg helyesek-e? Bármennyivel 

megemelhette volna az önkormányzat az előirányzatát a közös hivatalnak, ha 

nincs mögötte teljesítés. A módosított előirányzat csupán tájékoztató adatként 

vehető figyelembe.  

Pongrácz Istvánné alpolgármester: 

Egyetért azzal, hogy a teljesítési adatokat kell figyelembe venni, ott látszik, 

hogy pénzmaradvány keletkezett, tehát az egyenleg pozitív lett. Javasolja a 

zárszámadás elfogadását. 

 

Az ináncsi képviselő-testület létszáma 7 fő, ebből jelen van 7 fő, akik 6 igen, 1 

tartózkodással az alábbi határozatot hozták: 

 

Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015.(V.12.) 
önkormányzati határozata az Ináncsi Közös Önkormányzati Hivatal 2014.évi 

zárszámadásának elfogadásáról 

Ináncs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ináncsi Közös 

Önkormányzati Hivatal 2014. évi zárszámadásáról szóló beszámolót a 

beterjesztett formában elfogadta.  

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 
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A csobádi képviselő-testület létszáma 5 fő, ebből jelen van 4 fő, akik 4 igen 

szavazattal az alábbi határozatot hozták: 

 

Csobád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2015.(V.12.) 
önkormányzati határozata az Ináncsi Közös Önkormányzati Hivatal 2014.évi 

zárszámadásának elfogadásáról 

Csobád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ináncsi Közös 

Önkormányzati Hivatal 2014. évi zárszámadásáról szóló beszámolót a 

beterjesztett formában elfogadta.  

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

A hernádszentandrási képviselő-testület létszáma 5 fő, ebből jelen van 5 fő, akik 

5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták: 

 

Hernádszentandrás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

27/2015.(V.12.) önkormányzati határozata az Ináncsi Közös Önkormányzati 

Hivatal 2014.évi zárszámadásának elfogadásáról 

Hernádszentandrás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ináncsi 

Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi zárszámadásáról szóló beszámolót a 

beterjesztett formában elfogadta.  

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

Rácz Zita óvodavezető 16 óra 45 perckor megérkezett. 

 

2./ Indítványok, bejelentések 

 

2/1. Óvoda Társulás ügye 

 

Üveges Gábor Hernádszentandrás község polgármestere: 

Tájékoztatja a testületeket, hogy az Ináncs és Csobád által létrehozott óvodai 

társuláshoz való csatlakozás részükről eldöntött tény, de a jelenlegi fenntartó 

(Evangélikus Egyház) úgy látja nem partner, csak beszélgetésre hívja őket. 

Protokoll oldalról még szerinte 1-2 hét szükséges az ügy lezárásához. Mi a 

végső határidő a soron következő lépéshez? 

Rácz Zita óvodavezető: 

Tudomása szerint május 20.-ig döntést kell hozni a fenntartó váltás ügyében. A 

nyár folyamán az óvoda alapdokumentumainak, valamint a társulási 

megállapodás módosítását el lehet intézni. 
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Nagyné Halmai Katalin jegyző: 

Fontos lenne, hogy májusban – május utolsó munkanapjáig - az egyházzal 

megállapodás szülessen a közös szerződés-bontásról, hogy a júniusi ülésre 

előkészítsük a módosított alapdokumentumokat. 

Rácz Zita óvodavezető: 

Az legyen a cél, hogy minden óvodáskorú gyermeket beírassanak az 

intézménybe. 

Üveges Gábor Hernádszentandrás község polgármestere: 

Ígéri, hogy ezen a héten elintézi az egyházzal a szükséges és időbeni egyeztetést. 

Nevelős Gábor aljegyző: 

A jelenlegi fenntartó leveléből azt olvasta ki, hogy húzzák az időt, mivel még 1 

év lenne hátra a közös működtetésből. 

Üveges Gábor polgármester: 

Kéri a jelenlegi társulásban lévő tag önkormányzatokat, valamint az 

óvodavezetőt, hogy a következő nevelési évet már a hernádszentandrási 

csoporttal tervezzék. 

 

Kéri a hernádszentandrási képviselőket, hogy közbeszerzési ügyben hozzák meg 

a döntésüket, melyet aljegyző úr terjeszt elő. 

 

2/2. TÁMOP 1.4.3-12/1-2012-0149. pályázathoz eszközbeszerzés bírálata 

 

Nevelős Gábor aljegyző: 

A hernádszentandrási testületet tájékoztatja közbeszerzési eljárás lefolytatásáról 

és kéri a döntéshozatalukat. A „Zöldgalléros Abaújiak” TÁMOP 1.3.3-12/1-

2012-0149. sz. projekt keretében történő eszközbeszerzés tárgyában 

közbeszerzési eljárás keretében 3 cégtől kért az önkormányzat árajánlatot. A 

Bíráló Bizottság megvizsgálta a beérkezett pályázatokat és minden körülményt 

figyelembe véve és mérlegelve az összes körülményt az alábbi pályázót 

javasolja nyertesnek nyilvánítani a képviselő-testületnek: Szal-Agro-

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft (3527 Miskolc, Sajó u. 4.) Kéri a testület 

bírálatot megerősítő döntését. 

 

A hernádszentandrási képviselő-testület létszáma 5 fő, ebből jelen van 5 fő, aki 5 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Hernádszentandrás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

28/2015.(V.12.) önkormányzati határozata a „Zöldgalléros Abaújiak” 

TÁMOP 1.4.3-12/1-2012.-0149. sz pályázat eszközbeszerzéséhez pályázó 

kiválasztása 

Hernádszentandrás Község Önkormányzata, mint konzorciumvezető 

döntésre jogosult képviselője, a Bíráló Bizottság javaslata alapján meghozta az 

alábbi határozatot: 



6 

 

 

1. A Bíráló Bizottság javaslata alapján a A Bíráló Bizottság javasolja 

döntéshozó részére, hogy a „Zöldgalléros Abaújiak" TAMOP 1.4.3-

12/1-2012-0149 sz. projekt keretében történő eszközbeszerzés” 

tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárást: 

 az 1., 2., 5., 6. rész vonatkozásában eredményessé nyilvánítom 

 az 1. rész vonatkozásában: az Agroker Alkatrész Kft. Ajánlattevő, a 

Szal-Agro Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Ajánlattevő és a 

Bicsak Kft. Ajánlattevő ajánlatát érvényessé nyilvánítom. 

 a 2. rész vonatkozásában: az Agroker Alkatrész Kft. Ajánlattevő, a 

Szal-Agro Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Ajánlattevő és a 

Bicsak Kft. Ajánlattevő ajánlatát érvényessé nyilvánítom. 

 az 5. rész vonatkozásában: a Szal-Agro Kereskedelmi és Szolgáltató 

Kft. Ajánlattevő ajánlatát érvényessé nyilvánítom. 

 a 6. rész vonatkozásában: az Agroker Alkatrész Kft. Ajánlattevő, a 

Szal-Agro Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Ajánlattevő és a 

Bicsak Kft. Ajánlattevő ajánlatát érvényessé nyilvánítom. 

 a 3., 4. részt eredménytelenné nyilvánítom., a Kbt. 76. § (1) bekezdés a) 

pontja alapján, tekintettel arra, hogy ezen részek vonatkozásában nem 

nyújtottak be ajánlatot. 

2. A Bíráló Bizottság javaslata alapján a „Zöldgalléros Abaújiak" 

TAMOP 1.4.3-12/1-2012-0149 sz. projekt keretében történő 

eszközbeszerzés” tárgyban az eljárás nyertesének nyilvánítom: 

 az 1. rész vonatkozásában a Szal-Agro Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. Ajánlattevőt nettó 1.849.045,- Ft ajánlati 

áron. 
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 a 2. rész vonatkozásában a Szal-Agro Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. Ajánlattevőt nettó 2.401.575,- Ft ajánlati 

áron. 

 az 5. rész vonatkozásában a Szal-Agro Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. Ajánlattevőt nettó 866.400,- Ft ajánlati 

áron. 

 a 6. rész vonatkozásában Szal-Agro Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. Ajánlattevőt nettó 2.519.685,- Ft ajánlati 

áron. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

döntésnek megfelelően a nyertes ajánlattevővel a szerződést 

kösse meg. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

Mivel egyéb hozzászólás, bejelentés, indítvány nem hangzott el, a polgármester 

megköszönte a megjelenést és az ülést 17.30 órakor befejezettnek nyilvánította. 

 

Kmf. 

 

 

 

 

Kiss Péter                     Hudopkó József                        Üveges Gábor 

polgármester                 polgármester                             polgármester 

 

 

 

 

Nagyné Halmai Katalin  

jegyző 

 


