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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Ináncs Község képviselő-testületének 2015. június 4-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, 

Montvajszki Bertalan                 képviselő  

 

Meghívásra, tanácskozási joggal megjelentek: 
                       Nagyné Halmai Katalin            jegyző  

                       Nevelős Gábor                         aljegyző 

                       Ignácz Melinda intézményvezető 3. napirendhez 

                       Balázs Edit        családgondozó 3. napirendhez, 

                       Varkolyné Németh Judit védőnő 4. napirendhez 

   Varga István Kft ügyvezető 1. napirendhez 

 

Meghívás ellenére nem jelent meg, de távolmaradását bejelentette: 

                      Galambos  Andrásné                   INNÖ elnöke 

                      Nagy Endre                                 képviselő, 

                      Dr. Pető Tamás                           háziorvos 

Meghívás ellenére nem jelent meg,  távolmaradását  nem jelentette be: 

                      Képes Magdolna                        képviselő 

 

A jegyzőkönyvet vezeti: 
                      Szeszták Istvánné                      főmunkatárs 

 

Kiss Péter polgármester: 

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

meghívottakat. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 fő 

képviselőből 5 fő jelen van. Nagy Endre képviselő távolmaradását bejelentette, 

Képes Magdolna képviselő távolmaradását nem jelentette be. Javasolja, hogy a 

napirendi pontokat a meghívó alapján fogadják el. 
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A meghívó a jegyzőkönyv melléklete. 

 

A képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal elfogadta a javaslatot a 

napirendre vonatkozóan, az alábbiak szerint: 

 

Napirend: 
 

                1./ A Hernádvölgyi Kft. 2014. évi zárszámadásának megtárgyalása  

                      Előterjesztő: Varga István ügyvezető 

 

                2./ Tájékoztató a Kiművelt Emberfőkért Közalapítvány 2014. évi 

                      tevékenységéről 

                        Előterjesztő: kuratórium elnöke 

 

               3./ Tájékoztató a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat 2014. évi 

                     tevékenységéről 

                     Előterjesztő: intézményvezető, családgondozó 

 

               4./ Tájékoztató a védőnői szolgálat működéséről 

                     Előterjesztő: Varkolyné Németh Judit védőnő 

 

               5./ Tájékoztató a háziorvosi szolgálat működéséről 

                     Előterjesztő: Dr. Pető Tamás háziorvos 

 

                6./ Indítványok, bejelentések 

 

Napirend tárgyalása: 

 

1./ A Hernádvölgyi Kft. 2014. évi zárszámadásának megtárgyalása  

     Előadó: Varga István ügyvezető 

 

Kiss Péter polgármester: 

Az írásos anyagot mindenki megkapta, kéri az ügyvezetőt, tegye meg szóbeli 

kiegészítőjét, majd várja a testület kérdéseit. 

Varga István ügyvezető: 

Tájékoztatja a testületet, hogy a 2014-es évet 9 fővel kezdték, majd 07.01-től az 

ÉRV-hez került 4 fő. 5 fő maradt, valamint – az ügyvezető és az 

élelmezésvezető - megbízással látják el a tevékenységet és a konyha 

üzemeltetését, ennek arányában jöttek az eredmények. A beszámolóban benne 

van az ÉRV alvállalkozójaként végzett féléves tevékenység eredménye. 

Tájékoztatja a testületet, hogy a tavalyi évben 90 ezer adag ételt készített a 

konyha.  

 



Ináncs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

3851 Ináncs, Kossuth u. 26. 

Tel/46/556-010 

3 

 

Kiss Péter polgármester: 

Nemcsak a konyha a fő tevékenysége a kft-nek, hanem a gyümölcsös, valamint 

a közhasznú munka irányítása. Nemes és hálás feladatot végez az ügyvezető. A 

közfoglalkoztatási programokban szükség van a mezőgazdasággal kapcsolatos 

szakértelmére.  

Varga István ügyvezető: 

A nyersanyag beszerzésére a terv megközelítőleg 19 mFt, a tény pedig 12 mFt 

volt. Az önkormányzattól megkaptak kb. 5,5 mFt értékű árút (hús, tojás, 

zöldség), ezért nem kellett kiadni pénzt, így lett alacsony a teljesülés a 

nyersanyag beszerzésnél. Áttekintették a jelenleg alkalmazott normákat és egyéd 

díjtételeket. Arra jutottak, hogy igaz, hogy a rezsi kiadás csak kb. 45 %-ban térül 

meg a 80 %-os valós költséggel szemben (a nyersanyag normához viszonyítva) 

azonban nem javasolnak díjemelést, mivel közel 30 m Ft van a nyereség 

tartalékban, amit így el lehetne kezdeni visszaforgatni. 

Kiss Péter polgármester: 

Köszöni a Kft. valamennyi dolgozójának a munkáját, bízik a további jó 

együttműködésben. Javasolja a zárszámadás elfogadását. 

 

A képviselő-testület tagjainak száma 7 fő, jelen van 5 fő, akik 5 igen szavazattal 

az alábbi határozatot hozták:  

 

Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

27/2015.(VI.4.) önkormányzati  határozata  a Hernádvölgyi Kft 2014. évi 

zárszámadásáról 

Ináncs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hernádvölgyi Kft. 

2014. évi zárszámadásáról szóló beszámolót a mellékelt formában és 

tartalommal elfogadta. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

2.    Tájékoztató a Kiművelt Emberfőkért Közalapítvány 2014. évi 

        tevékenységéről 

        Előadó: kuratórium elnöke 

 

Kiss Péter polgármester: 

Az írásos anyagot mindenki megkapta, kéri a kuratórium elnökét, tegye meg 

szóbeli kiegészítőjét, valamint várja a testület kérdéseit. 

Montvajszki Ferenc kuratórium elnöke: 

Tájékoztatja a testületet, hogy eddig 25 diáknak fizettek ki 15 eFt/fő 

hozzájárulást az első nyelvvizsga megszerzéséhez. Ez a támogatási program 5 

évre szól, ennek letelte után eldöntik a továbbiakat. Az idén szeretne majd az 

alapítvány támogatást kérni az önkormányzattól 60 eFt összegben, mivel az 1 
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%-os felajánlások csökkennek, nem nagyon vannak támogatók, ennek ellenére 

ekkora összeggel támogatták az általános iskolások erdélyi kirándulását. 

A beszámolóban részletesen mindent leírt, várja a testület kérdéseit. 

Kiss Péter polgármester: 

Megköszönte az alapítvány kuratórium eddigi munkáját, jó munkát kívánt a 

további időszakra is. 

 

A képviselő-testület tagjainak száma 7 fő, jelen van 5 fő, akik 4 igen, 1 

tartózkodással az alábbi határozatot hozták:  

 

Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

28/2015.(VI.4.) önkormányzati  határozata  a  Kiművelt Emberfőkért 

Közalapítvány 2014. évi működéséről 

Ináncs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiművelt Emberfőkért 

Közalapítvány 2014. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót a mellékelt 

formában és tartalommal elfogadta. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

3. Tájékoztató a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat 2014. évi 

működéséről 

Előadó: intézményvezető, családgondozó 

 

Kiss Péter polgármester: 

Az írásos anyagot mindenki megkapta, az intézményvezető és a családgondozó 

várja a kérdéseket. Egyre fontosabb feladat, amit a családsegítő szolgálat végez. 

Van községünkben is néhány veszélyeztetetett család, akik folyamatosan 

gondozásra szorulnak. A Gyámhivatal nem mindig partner. Egyre 

nehézkesebben működik a rendszer. Kivettek minden eszközt és hatáskört a 

kezünkből, amivel szükség esetén azonnal be tudtunk volna avatkozni 

problémás helyzetekben.  

Balázs Edit családgondozó: 

Tájékoztatja a testületet, hogy a gyermekek veszélyeztetettsége főként 

környezeti hatások miatt történik. Kezdeményezte a Gyámhivatalnál a családi 

pótlék természetbeni nyújtását, annak megelőzésére, hogy a gyermek ne 

kerüljön ki a családból. Bűncselekmény miatt, valamint iskolai hiányzás miatt 

védelembevétel, valamint családi pótlék felfüggesztése nem volt. A gyermekek 

rendszeresen járnak óvodába, iskolába. 

Kiss Péter polgármester: 

Mi a szegénység fogalma? Összeghez kötött, vagy felelőtlenség miatt alakul ki? 

Településünkön, aki dolgozni akar, az dolgozhat, a pénz beosztásával van a 

probléma. Van olyan család, aki a családi kedvezménnyel szép summát visz 

haza, csak nem tudják beosztani. Vannak veszélyeztetett családok, ahol sok a 
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gyermek, a körülmények nem megfelelőek a gyermekek nevelésére. Fizetés 

környékén sokan 1 hétig nem járnak be dolgozni, lépni kell ezen a területen. 

Ignácz Melinda intézményvezető: 

Relatív dolog, hogy ki szegény és ki nem, nincs konkrétan megfogalmazva ez a 

dolog. A szociológia, mi9nt szakterület foglalkozik ezzel a kérdéskörrel. 

Montvajszki Ferenc alpolgármester: 

Látja az iskolában – a jelenlegi 29 elsősnél – minden gyermeknek van 

felszerelése, látszik a családgondozó odafigyelése, törődése. Megköszöni a 

munkájukat, és bízik abban, hogy továbbra is jó kapcsolat lesz a családgondozó 

és az iskola között. Javasolja a tájékoztató elfogadását. 

 

A képviselő-testület tagjainak száma 7 fő, jelen van 5 fő, akik 5 igen szavazattal 

az alábbi határozatot hozták:  

 

Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

29/2015.(VI.4.) önkormányzati  határozata  a  gyermekjóléti és családsegítő 

szolgálat 2014. évi működéséről 

Ináncs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekjóléti és 

családsegítő szolgálat 2014. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót a mellékelt 

formában és tartalommal elfogadta. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, intézményvezető 

 

4.Tájékoztató a védőnői szolgálat működéséről 

    Előadó: Varkolyné Németh Judit védőnő 

 

Kiss Péter polgármester: 

Az írásos anyagot mindenki megkapta, várja a testület kérdéseit. 

Nagyné Halmai Katalin jegyző: 

Tudjuk, hogy van jelenleg problémás újszülött, hogyan látja a csecsemők 

hazaengedésének helyzetét? Bizonyos családoknál elindult a szaporulat, és 

ennek nincsenek meg a feltételei, nincs jövőkép ezeknél a családoknál, hogy 

látja a helyzetet, hogyan lehet ezt kezelni? 

Varkolyné Németh Judit védőnő: 

Van olyan szülő, aki mehetne jobb körülmények közé, de nem hajlandó 

átköltözni. Fogamzásgátlás ügyében igyekszik közreműködve segíteni az 

érintetteknek, de valamilyen oknál fogva nem jut el az orvoshoz az anya. 

Továbbra is mindenben segíti azokat a nőket, akik igénylik ezt tőle. 

Balázs Edit családgondozó: 

06.15-ig van adva határidő a szülőknek, hogy megteremtsék a feltételeket annak, 

hogy a lakás az újszülött fogadására megfelelő legyen. Kizárt, hogy ennyi idő 

alatt meg tudják oldani, mivel a lakásból az alapfelszereltségek is hiányoznak. 
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Kiss Péter polgármester: 

Ilyen körülmények közé nem lehet újszülöttet hazaengedni. Fel kell hívni a 

dologra a Gyámhivatal figyelmét. Megszűnt-e a penészesedés a festés után a 

tanácsadóban? 

Varkolyné Németh Judit védőnő: 

A tanácsadóban nem látszik a penész, a másik helyiségben, a sarokban még 

látszik, talán még 1 meszelés szükséges lenne. 

Kiss Péter polgármester: 

Megköszöni a védőnő több évtizedes áldozatos munkáját. További jó 

e4gészséget és kitartást kíván. Javasolja a tájékoztató elfogadását. 

 

A képviselő-testület tagjainak száma 7 fő, jelen van 5 fő, akik 5 igen szavazattal 

az alábbi határozatot hozta:  

 

Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

30/2015.(VI.4.) önkormányzati  határozata  a  védőnői szolgálat működéséről 

Ináncs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a védőnői szolgálat 2014. 

évi tevékenységéről szóló tájékoztatót a mellékelt formában és tartalommal 

elfogadta. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

5. Tájékoztató a háziorvosi szolgálat működéséről 

     Előadó: Dr. Pető Tamás háziorvos 

 

Kiss Péter polgármester: 

Az írásos anyagot mindenki megkapta, a doktor úr egyéb elfoglaltsága miatt 

nem tud részt venni az ülésen, a felmerülő problémákat tolmácsolja felé. A 

beszámolóban a doktor úr kifogásolja, hogy az egészségügyi dolgozók 

pihenőhelyisége nincs befejezve. Ezt a megjegyzést nem tudjuk értelmezni, mert 

az egészségházban a pályázati dokumentációk alapján készült el minden, a 

vállalásokat minden tekintetben teljesítettük. Az egészségházban minden 

tekintetben és ellátási területen – háziorvos, fogorvos, védőnő, gyógyszertár – 

kiválóak a körülmények. Az ott dolgozó szolgáltatókkal jó az együttműködés.  

Javasolja a tájékoztató elfogadását. 

 

A képviselő-testület tagjainak száma 7 fő, jelen van 5 fő, akik 5 igen szavazattal 

az alábbi határozatot hozták:  
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Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

31/2015.(VI.4.) önkormányzati  határozata  a  házirorvosi szolgálat 

működéséről 

Ináncs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a háziorvosi szolgálat 

2014. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót a mellékelt formában és 

tartalommal elfogadta. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

6./ Indítványok, bejelentések 

 

6/1. ETKT támogatása 

 

Kiss Péter polgármester: 

Tájékoztatja a testületet, hogy az Encsi Kistérségi Társulás az eredeti 

funkciójában megszűnt, azonban néhány feladatellátás végzésére újjá 

alakították. Maradt az orvosi ügyelet, belső ellenőrzés, óvodai igazgatási, 

valamint az építés igazgatási feladtok ellátása. Jelenleg 4 dolgozó van 

alkalmazásban a kistérségnél, akiknek a bérét a TÁMOP-os pályázatból 

finanszírozni tudták, azonban az a pályázat 06. 30-án lejár. Várhatóan október 

közepén lesz újabb pályázati kiírás, azonban az átmeneti időszakra a 4 dolgozó 

bérét úgy tudnák megoldani, ha településenként 6 hónap időtartamra 10 eFt/ hó 

összeggel támogatást nyújtana a 35 önkormányzat.  

Gulyás Pál képviselő: 

Hová ment el az a pénz – ami az ETKT-n belül 35 embernek – 2 havi bérét 

fedezné? Ki a munkáltatói jogkör gyakorlója a 4 dolgozónak? 

Kiss Péter polgármester: 

A TT elnök a munkáltatói jogkör gyakorlója. Mindenféleképpen kell, hogy 

maradjon a 4 dolgozó, mivel a pályázattal kapcsolatos feladatokat az encsi 

önkormányzat nem látja el. Az új pályázat valószínűleg jövő évtől indulhat el, 

erre kaptak ígéretet. 

 

A képviselő-testület tagjainak száma 7 fő, jelen van 5 fő, akik 5 igen szavazattal 

az alábbi határozatot hozta:  

 

Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

32/2015.(VI.4.) önkormányzati  határozata  az ETKT-ban dolgozó 4 fő  

továbbfoglalkoztatásának támogatása 

Ináncs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 

2015.07.01.-2015.12.31.-ig, 6 hónap időtartamra havi 10 e Ft-tal támogatja az 

ETKT 4 dolgozójának ezen időszakra való foglalkoztatását. 

A képviselő-testület megbízza polgármestert, hogy a vállalt támogatási összeg 

átutalásáról gondoskodjon. 
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Határidő: 2015.07.01.-12.31. 

Felelős: polgármester 

 

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

megköszönte a részvételt, és az ülést 15,
15  

órakor befejezettnek nyilvánította. 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

Kiss Péter                                                                      Nagyné Halmai Katalin 

polgármester                                                                             jegyző 

 

 

 


