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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Ináncs Község képviselő-testületének 2015. május 14-én 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 

                     Montvajszki Ferenc                  alpolgármester 

Gulyás Pál                                 képviselő, IRNÖ elnöke 

Kemény Ferenc                          képviselő, 

Képes Magdolna                        képviselő (később érk.) 

Montvajszki Bertalan                 képviselő  

Nagy Endre                                 képviselő 

 

Meghívásra, tanácskozási joggal megjelentek: 
                       Nagyné Halmai Katalin            jegyző  

                       Nevelős Gábor                         aljegyző 

                       Rácz Zita óvodavezető            1.  napirendhez 

                       Ignácz Melinda intézményvezető 1. napirendhez 

   Szacsuri Istvánné            főmunkatárs 1. napirendhez 

   Győrffi Dezső könyvvizsgáló 1. napirendhez 

   Varga István Kft ügyvezető 2. napirendhez 

 

Meghívás ellenére nem jelent meg, de távolmaradását bejelentette: 

                      Galambos  Andrásné                   INNÖ elnöke 

 

A jegyzőkönyvet vezeti: 

                       Szacsuri Istvánné                      főmunkatárs 

 

Kiss Péter polgármester: 

Köszönti a képviselő-testületet, a jegyzőket, az intézményvezetőket, valamint 

Győrffi Dezső könyvvizsgáló urat. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, 

mivel a 7 fő képviselőből 6 fő jelen van. Képes Magdolna képviselő 

távolmaradását nem jelentette be. Javasolja, hogy az 1. és 2. napirendi pontot 

cseréljék fel, mivel a könyvvizsgáló úrnak máshová is mennie kell. 

 

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./ Az önkormányzat 2014. évi zárszámadásának megtárgyalása és 

                     elfogadása 

                      Előterjesztő: Kiss Péter polgármester 

 

               2./ Könyvvizsgálói megbízás i szerződésének meghosszabbítása 

                     Előterjesztő: Kiss Péter polgármester 

 

    3./ A Hernádvölgyi Nonprofit Kft 2015. évi üzleti tervének 

          megtárgyalása 

          Előterjesztő: Varga István ügyvezető 

 

    4./ Tájékoztató a Közösségi Sportegyesület 2014. évi 

         gazdálkodásáról, az önkormányzati támogatás felhasználásáról 
                   Előterjesztő: SE elnök 

 

             5./ Indítványok, bejelentések 

 

Napirend tárgyalása: 
 

         1./ Az önkormányzat 2014. évi zárszámadásának megtárgyalása és 

               elfogadása 

               Előterjesztő: Kiss Péter polgármester 

 

Kiss Péter polgármester: 

Az írásos anyagot mindenki megkapta. A kiadott anyagból látszik, hogy az 

előző évet pozitívan zártuk. Elkészült a könyvvizsgálói jelentés is. Felkéri 

Győrffi Dezső könyvvizsgáló urat, tegye meg szóbeli kiegészítőjét. 

Győrffi Dezső könyvvizsgáló: 

Köszönti a testület tagjait. Tájékoztatja a testületet, hogy 2014. évben változott a 

gazdálkodás rendje. Mérleg szerinti eredmény kimutatás szükséges - a 

vállalkozásokhoz hasonlóan. Az állam csak a folyó kiadásokat finanszírozza 

meg, az értékcsökkenést nem. Negatív egyenleg nem egyértelműen rossz 

eredményt mutat. A nemzetközi számvitelhez kell igazodni, de még nem tartunk 

ott. 2014-ben a társasági adó törvény szerint határoztuk meg az értékcsökkenési 

leírást. A gazdálkodás vitele megfelelt a jogszabályi előírásoknak. 2014-ben új 

jogszabályok, új programok, új számvitel került alkalmazásra. „Konszolidált” 

beszámolót kellett készíteni, ugyanis a költség-ráfordítás viszonyában negatív 
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egyenlegként a 13 havi bért kellett lekönyvelni. Az önkormányzat egész évben 

megtartotta fizetőképességét, évvégén jelentős pénzmaradvány jelent, meg, 

melyet az idén fel lehet használni. 

Kiss Péter polgármester: 

Megköszöni a könyvvizsgáló úr tájékoztatását, a vitát megnyitja, várja a testület 

kérdéseit, észrevételeit.  

Nagyné Halmai Katalin jegyző: 

Szóbeli kiegészítést tesz a szöveges értékeléshez. Kiemeli a saját bevételek, ezen 

belül is a helyi adó bevételek jelentős túlteljesítését. Az elmúlt években 

megnövekedett jelentős foglalkoztatás is hozzájárult az adók befizetéséhez, vagy 

beszedéséhez. Ez évben pedig fokozottan nagy hangsúlyt fektetünk a hátralékok 

letiltás formájában történő beszedésére. Kiemelendő az, hogy az e területen 

dolgozó ügyintéző kiválóan alkalmas a feladatára, azt kellő hatékonysággal 

végzi. A kiadások és bevételek egyenlege jelentős pozitívummal zárult, tehát a 

2014.évi gazdálkodásunk nagyon takarékos volt, igaz, néhány kiadás teljesítése 

ez évre átnyúlik, de mindenképpen jelentős eredménnyel zártuk az évet. 

 

Képes Magdolna képviselő 14,
30

 órakor megérkezett. 

 

Montvajszki Ferenc alpolgármester: 

Megköszöni az apparátus munkáját, hogy ilyen takarékos gazdálkodást 

folytatott. Javasolja a zárszámadás elfogadását. 

 

A képviselő-testület tagjainak száma 7 fő, jelen van 7 fő, akik 6 igen, 1 

tartózkodással elfogadták és megalkották:  

 

Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(V.15.) sz. 

rendeletét, mely az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szól. 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

2./Könyvvizsgáló megbízási szerződésének meghosszabbítása 

    Előadó: Kiss Péter polgármester 

 

Kiss Péter polgármester: 

Tájékoztatja a testületet, hogy a könyvvizsgáló megbízási szerződése lejár. 

Javasolja, hogy további 5 évre kössenek új szerződést a könyvvizsgálói 

feladatok ellátására. Igaz, hogy a törvény nem írja elő, de jó az, ha segít és 

átnézi a könyvelést. Folyamatos szakmai segítséget és kontrollt is jelent 

számunkra. Javasolja a könyvvizsgálói szerződést 2015. május 1-től 2020. 

április 30. időszakra meghosszabbítani. 
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A képviselő-testület tagjainak száma 7 fő, jelen van 7 fő, akik 6 igen, 1 

tartózkodással az alábbi határozatot hozták: 

 

         Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

16/2015.(V.14.)sz.önkormányzati határozata a Könyvvizsgáló megbízási 

szerződésének meghosszabbítása 

Ináncs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 

meghosszabbítja a „Gy  Gy” Perfekt Audit KFT (Székhelye: 3800 Szikszó, 

Hunyadi út 40. képviselője: Győrffi Dezső) megbízását további (5) évre az 

önkormányzat könyvvizsgálói feladatainak ellátására, a korábbi feltételekkel.  

A megbízás időtartama: 2015.05.01.-2020.04.30. 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert a könyvvizsgálói megbízási 

szerződés megkötésével.   

Határidő: 2015. május 31. 

Felelős: polgármester 

 

Győrffi Dezső könyvvizsgáló 15.
00 

órakor elhagyta a tanácskozótermet. 

  

3./ A Hernádvölgyi Kft 2015. évi üzleti tervének megtárgyalása 

     Előterjesztő: Varga István ügyvezető 

 

Kiss Péter polgármester: 

Az írásos anyagot mindenki megkapta, kérdezi az ügyvezetőt, kíván-e szóbeli 

kiegészítőt tenni? 

Varga István ügyvezető: 

A beszámolóban leírt mindent, szívesen válaszol a testület kérdéseire. 

Képes Magdolna képviselő: 

Lenne néhány kérdése a Kft. működésével, tevékenységének megoszlásával, 

szervezeti rendszerével kapcsolatban. 

 milyen arányú az egyes tevékenységek megoszlása, konyha, 

mezőgazdasági tevékenység, vízművel kapcsolatos feladatok, 

 van-e a kft-nek könyvvizsgálati kötelezettsége? 

 mit takar a megbízási díj, kik az alkalmazottak? 

 Az érték nélküli felhasználás 1,5 mFt volt, az átadott érték hol jelenik 

meg? 

Kiss Péter polgármester: 

2014-ben, 07.01.-től a jogszabályi változások miatt kiszervezésre került a vízmű 

üzemeltetés. Megbízással látják el a kft az ügyvezetői és az élelmezésvezetői 

feladatokat 2014.07.01-től. Az alkalmazotti kört a konyhai dolgozók jelentik, 

akik munkaszerződéssel vannak foglalkoztatva. Az átadott alapanyagok az 

önkormányzatnál eldöntendők a továbbiakra nézve, viszont nekünk is szükség 

van a bevételre, a Start önrészének az előteremtéséhez. 
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Dankó Melinda élelmezésvezető: 
A konyhánk jelenlegi kapacitása teljesen ki van használva, a dolgozók alig 

tudnak megbirkózni a napi adagok elkészítésével. Újabb igény jelentkezett az 

étkezésre - a szikszói óvoda részéről- 80 fő részére igényelnének napi 3x-szori 

étkezést. A jelenlegi konyha kapacitása ezt már nem bírja, valamint 1 fő dolgozó 

beteg, a hiányát közfoglalkoztatottal próbálják megoldani. 

Nagyné Halmai Katalin jegyző: 

Javasolja felülvizsgálni a további étkezők befogadását, mivel kritikák érkeznek 

az étel minőségére. Ne rontsuk el a konyha hírnevét. 

Kiss Péter polgármester: 

Tájékoztatja a testületet, hogy konyha felújítási pályázat van folyamatban. 

Képes Magdolna képviselő: 

Van-e eltérés a szolgáltatási díjban? Kevésnek tartja az önkormányzat 9 m Ft-os 

éves bevételét. Hogyan történik a rezsi megosztása? 

Nagy Endre képviselő: 

Mennyi a kintlévőség a térítési díjaknál? A szülőktől hallja, hogy feltorlódtak a 

számlák, egyszerre többet nem tudnak kifizetni. 

Dankó Melinda élelmezésvezető: 

62 gyermek szülője fizet az étkezésért, néhány szülő azonban nem akar fizetni 

térítési díjat. Számlát valóban nem küldtek minden hónapban, azonban minden 

hónap 5-ig kellett volna fizetni, de nem jöttek a szülők, ezért torlódott fel a 

hátralék. A számlát nem küldik ki előre, a szülőknek be kell jönnie fizetni. Most 

kapott segítséget és így most mentek ki a fizetési felszólítások. 

Gulyás Pál képviselő: 

Javasolja a könyvelés jelentős díjtételét kiváltani saját alkalmazottal. 

Képes Magdolna képviselő: 

Javasolja elnapolni az üzleti terv tárgyalását, összekötni a térítési díjak 

felülvizsgálatával. 

 

A képviselő-testület tagjainak száma 7 fő, jelen van 7 fő, akik 1 igen, 6 nem 

szavazattal a javaslatot nem támogatták.  

 

Kiss Péter polgármester: 

Javasolja az üzleti terv elfogadását. 

 

A képviselő-testület tagjainak száma 7 fő, jelen van 7 fő, akik 6 igen, 1 nem 

szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
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Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

17/2015.(V.15.) önkormányzati határozata a Hernádvölgyi Kft 2015.évi üzleti 

tervének. elfogadásáról 

Ináncs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hernádvölgyi Kft 

2015. évi üzleti és pénzügyi tervét a beterjesztett tartalommal elfogadta.  

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

  

4.  Tájékoztató a Közösségi Sportegyesület 2014. évi    gazdálkodásáról, az   

önkormányzati támogatás felhasználásáról 

   Előterjesztő: SE elnök 

 

Kiss Péter polgármester: 

Az írásos anyagot mindenki megkapta, várja a testület kérdéseit. 

Montvajszki Bertalan SE elnök: 

Igyekeznek a pályázatokat megcélozni, a jelenlegi pályázati támogatást még 

nem kapták meg. 

Képes Magdolna képviselő: 

Ismerteti a közhasznú minősítés változásait- a civil szervezetek tekintetében- 

szerinte a sportegyesület nem felel meg a feltételeknek. 

Nagyné Halmai Katalin jegyző: 

Ismerteti a TAO támogatási rendszert, ennek megfelel a sportegyesület, ez a 

jelenleg folyamatban lévő elnyert pályázat ebben a konstrukcióban fog 

megvalósulni. 

Képes Magdolna képviselő: 

Mit tartalmaz a pályázat? 

Montvajszki Bertalan SE elnök: 

Kapu csere, öltöző felújítás, eredményjelző, pálya felújítás, stb. 

Kemény Ferenc képviselő: 

Ez az egyetlen szervezet, ami összefogja a fiatalokat. 

Képes Magdolna képviselő: 

Javasolja a régi játszótér területére hasonló pályázat benyújtását. 

 

Montvajszki Bertalan személyes érintettségét bejelentette. 

 

 

A képviselő-testület tagjainak száma 7 fő, jelen van 7 fő, akik 7 igen szavazattal 

az alábbi határozatot hozta: 
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Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

18/2015.(V.14.) önkormányzati határozata a Sportkör 2014. évi 

gazdálkodásáról 

Ináncs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ináncsi Közösségi 

Sportegyesület 2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót a mellékelt 

formában és tartalommal elfogadta. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, SE elnöke 

 

5. Indítványok, bejelentések 

 

5/1 Gazdasági Program elfogadása 

 

Kiss Péter polgármester: 

A program tervezetet mindenki megkapta, majd ismerteti a program kötelező 

elemeit. 

Nagyné Halmai Katalin jegyző: 

Tájékoztatja a testületet, hogy a program az előírásoknak megfelelően készült. 

Főbb elemek: 

 belvízelvezetés a település teljes területén, 

 hivatal áthelyezése, 

 belterület rendezése, stb. 

 A gazdasági program a polgármesteri program alapulvételével készült. 

Javasolja az elfogadását. 

 

A képviselő-testület tagjainak száma 7 fő, jelen van 7 fő, akik 6 igen, 1 

tartózkodással szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

19/2015.(V.14.) önkormányzati határozata Az Önkormányzat Gazdasági 

Programjának elfogadásáról 

Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat Gazdasági 

Programját 2014-2019.-ig terjedő időszakra a beterjesztett formában és 

tartalommal elfogadta. (A Gazdasági Program a jkv. melléklete.) 

Határidő: azonnal, ill. 2019. október 1. 

Felelős: polgármester 
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5/2. Hernád Völgye Térsége Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati 

Társulás Társulási Megállapodás módosítása, valamint delegálás a TT-ba 

 

Nagyné Halmai Katalin jegyző: 

Elkészült a Hernád Völgye és Térsége Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati 

Társulás Társulási megállapodásának módosítása, mely a B-A-Z Megyei 

Kormányhivatal jelzése alapján került áttekintésre és átdolgozásra. 

A Társulási Tanács tagjai nem mikro körzetenként kerülnek delegálásra, hanem 

a tagönkormányzat települések képviselői (polgármester, illetve a képviselő-

testület erre felhatalmazott tagja) alkotják. 

Tekintettel arra, hogy a Társulás tisztújítására a 2014. évi helyhatósági 

választásokat követően még nem került sor, ezért dönteni kell a település 

képviseletéről is. Javasolja a társulási megállapodás módosított változatának 

elfogadását, valamint a polgármester és alpolgármester felhatalmazását a 

képviseletre. 

 

A képviselő-testület tagjainak száma 7 fő, jelen van 7 fő, akik 7 igen, egyhangú 

szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015.(V.14.) 

önkormányzati  határozata A Hernád Völgye és Térsége Szilárdhulladék-

kezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 

módosításáról 

Ináncs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 

előterjesztést és a Hernád Völgye és Térsége Szilárdhulladék-kezelési 

Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának módosítását 

jóváhagyja. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az egységes 

szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást aláírja. 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: 2015. április 30. 
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A képviselő-testület tagjainak száma 7 fő, jelen van 7 fő, akik 7 igen, egyhangú 

szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015.(V.14.) 

önkormányzati  határozata Ináncs Község Önkormányzat képviseletéről a 

Hernád Völgye és Térsége Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati 

Társulásban 

Ináncs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 

előterjesztést és úgy határozott, hogy az önkormányzat Hernád Völgye 

és Térsége szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulásban való 

képviseletére Kiss Péter polgármestert hatalmazza fel. 

A testület a polgármester úr akadályoztatása esetére képviseleti joggal 

Montvajszki Ferenc alpolgármestert ruházza fel. 

Felelős: polgármester, alpolgármester 

Határidő: azonnal, ill. folyamatos 

 

5/3. Konyha felújítási pályázat 

 

Kiss Péter polgármester: 

Tájékoztatja a testületet, hogy hosszú évek óta várt pályázati lehetőség 

nyílt most a konyha felújítására. Ismerteti a pályázati elképzeléseket. A 

konyha belső felújítása, valamint eszközbeszerzésre pályázhatunk. A 

pályázat 5% önerőt igényel. 20-22 mFt lenne az épület felújítása, 

valamint 10-12 mFt az eszközökre. Javasolja a pályázat benyújtását, 

valamint előzetes közbeszerzési eljárás lefolytatását.  Javasolja a 

pályázat benyújtását, az 5 % önerő vállalásával a továbbiakban 

javaslatot tesz az ajánlattevőkre. 

Képes Magdolna képviselő: 

Javasolja környékbeli vállalkozóktól is árajánlatot kérni, pl 

ABAÉPKER, aki helyi vállalkozókat is foglalkoztat. 

 

A képviselő-testület tagjainak száma 7 fő, jelen van 7 fő, akik 7 igen, egyhangú 

szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Ináncs Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

22/2015.(V.14.) önkormányzati határozata „A gyermekétkeztetés feltételeit 

javító fejlesztések támogatására”című pályázat benyújtása 

Ináncs Község Önkormányzatának képviselő-testülete pályázatot kíván 

benyújtani a nemzetgazdasági miniszter – a belügyminiszterrel és az emberi 

erőforrások miniszterével egyetértésben a Magyarország 2015. évi központi 

költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 9. pont szerinti: „A 

gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására” Ináncs 

településen. 

A fejlesztés pénzügyi forrásainak összetétele: 

 

Fejlesztés költsége (Ft) Nettó Ft 

Beruházás összes költsége  46.704.541- Ft 

Igényelt támogatás összesen 44.369.314-Ft 

Vállalt önerő   2.335.227- Ft 

Ináncs Község Önkormányzatának képviselő-testülete kötelezettséget vállal 

arra, hogy az 5 % önerőt a költségvetésből biztosítja. 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázat benyújtására 

Felelős: Polgármester, jegyző 

Határidő: 2015. 05.29., ill. 2015. 06.01. 

 

5/4. Konyha felújításhoz árajánlat kérése 

 

Kiss Péter polgármester: 

 Javasolja az alábbi 3 cégtől kérjenek árajánlatot a kivitelezési munkák 

elvégzésére:  

 BAU-ALEX Kft ,VGS Kft, ORNAMENT 2000 Kft . 

Javasolja a lebonyolító céget megbízni, hogy a szükséges lépéseket tegyék 

meg. 

 

A képviselő-testület tagjainak száma 7 fő, jelen van 7 fő, akik 7 igen, egyhangú 

szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Ináncs Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

23/2015.(V.14.) önkormányzati határozata „A gyermekétkeztetés feltételeit 

javító fejlesztések támogatására”című pályázat kivitelezési munkáira árajánlat 

kérése 

Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy A 

gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására”című pályázat  

kivitelezési munkáinak elvégzésére 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, 

 

Kiss Péter polgármester: 

 Javasolja az alábbi 3 cégtől kérjenek árajánlatot az eszközbeszerzésre:  

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

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

 BOROS -GASZTRÓ Bt. (3532 Miskolc, Gépész u. 2. 

4/13) 

 

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

 

A képviselő-testület tagjainak száma 7 fő, jelen van 7 fő, akik 7 igen, egyhangú 

szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Ináncs Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

24/2015.(V.14.) önkormányzati határozata „A gyermekétkeztetés feltételeit 

javító fejlesztések támogatására”című pályázat eszközbeszerzésére árajánlat 

kérése 

Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy A 

gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására”című pályázat 

eszközbeszerzésére az alábbi 3 cégtől kér árajánlatot: 

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

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

 BOROS -GASZTRÓ Bt. (3532 Miskolc, Gépész u. 2. 

4/13) 

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

szükséges lépéseket. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
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5/5. Szociális nyári gyermekétkeztetés 

 

Nagyné Halmai Katalin jegyző: 

Tájékoztatja a testületet, hogy megjelent a nyári gyermekétkeztetési 

pályázat. Az előző éveknek megfelelően a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülő kiskorú gyermekek 55 %-os arányában 

igényelhető támogatás. Javasolja a pályázat benyújtását. 

 

A képviselő-testület tagjainak száma 7 fő, jelen van 7 fő, akik 7 igen, egyhangú 

szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

InáncsKözség Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2015. (V.14.) 

önkormányzati határozata Szociális nyári gyermekétkeztetési pályázat 

benyújtásáról 

Ináncs Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a 

Magyarország 2015. évi költségvetésről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet 

I. 3. pontjában biztosított felhatalmazás alapján meghirdetett pályázati kiírást, 

melynek célja a gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés 

biztosítása. 

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a pályázati kiírásnak megfelelően 

pályázatot nyújt be 99 fő kiskorú gyermek „nyári gyermekétkeztetésére, 

- 2015.június 16.-tól, 2015. augusztus 14.-ig  - 44 munkanap időtartamra. 

Felkéri a település polgármesterét, a pályázati határidő szerint a pályázat 

benyújtására. 

Határidő: 2015. május 7. 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

5/5. Kötelező önkormányzati feladatokat támogató pályázat 

 

Kiss Péter polgármester: 

Tájékoztatja a testületet, hogy pályázatot lehet benyújtani önkormányzati 

tulajdonú utak-járdák felújítására. 2013. évben már elkészültek a tervek. A 

támogatás felső határa 15 mFt, mely 85%-os támogatottságú. Javasolja, adják be 

a pályázatot és vállalják a 15 % önrészt. 

 

A képviselő-testület tagjainak száma 7 fő, jelen van 7 fő, akik 7 igen, egyhangú 

szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2015.(V.14.)  
önkormányzati határozata  önkormányzati  feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatására pályázat benyújtása 

Ináncs Község Önkormányzatának képviselő-testülete pályázatot kíván 

benyújtani a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért 
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felelős miniszterrel közösen meghirdetett a Magyarország 2015.évi központi 

költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II.4. a) pont, ac) alpont 

szerinti „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 

keretében belterületi járda felújítására Ináncs településen.” 

A fejlesztés pénzügyi forrásainak összetétele: 

 

Fejlesztés költsége (Ft) Nettó Ft 

Beruházás összes költsége  16.409.634- Ft 

Igényelt támogatás összesen 13.948.189-Ft 

Vállalt önerő      2.461.445 - Ft 

Ináncs Község Önkormányzatának képviselő-testülete kötelezettséget vállal 

arra, hogy az 15 % önerőt a költségvetésből biztosítja. 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: 2015. 06.09. 

 

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

megköszönte a részvételt, és az ülést 17,
30  

órakor befejezettnek nyilvánította. 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

Kiss Péter                                                                      Nagyné Halmai Katalin 

polgármester                                                                             jegyző 

 

 

 


