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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Ináncs, Csobád és Hernádszentandrás községek képviselő-

testületeinek 2014. április 29.-én 14,
00 

megtartott együttes üléséről. 

 

Helye: Önkormányzat tanácskozó terme, 3848 Csobád, Petőfi u. 35. szám 

 

Meghívásra megjelent képviselő-testületi tagok: 

                      Kiss Péter                                 polgármester Ináncs 

                      Tóth János                                alpolgármester                       

                      Kassai Béla                               képviselő 

 Gulyás Pál                                 képviselő,IRNÖ elnöke,                                       

 Montvajszki Ferenc                  képviselő 

 Montvajszki Bertalan                képviselő  

                    Bukovenszki István               polgármester Csobád 

                    Mikola Vincéné                    alpolgármester, 

                    Budai Elemér                       képviselő, 

                     Üveges Gábor                           polgármester Hernádszentandrás 

                     Szűcs Józsefné                          képviselő 

                     Ignácz Melinda                         képviselő, 

                     Kavasánszki István                   képviselő, 

 

 

Meghívásra, tanácskozási joggal megjelentek: 

                       Nagyné Halmai Katalin           jegyző 

                       Nevelős Gábor                         aljegyző 

                       Szacsuri Istvánné                    pénzügyi főmunkatárs Ináncs 

Meghívás ellenére nem jelent meg, de távolmaradását bejelentette: 

                   Nagy Endre                             képviselő Ináncs  

                   Csucsi István                            RNÖ elnöke, Csobád 

                    Pongrácz Istvánné                    alpolgármester Hernádszentandrás 

                    Ónodi Csaba                            RNÖ elnöke, Hernádszentandrás 

 Meghívás ellenére nem jelent meg, távolmaradását nem jelentette be: 

                   Hudopkó József                       képviselő Csobád 

                   Rohályné Bacsó Beáta              képviselő Csobád 

 

A jegyzőkönyvet vezeti: 

                       Szeszták Istvánné                     igazgatási és szoc.főea. 
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Bukovenszki István Csobád község polgármestere: 

Köszönti a megjelent képviselő-testületeket, polgármester kollégákat, a 

jegyzőket. Megállapítja, hogy a testületek határozatképesek. Ináncs részéről 6 fő 

képviselő, Csobád részéről 3 fő képviselő, Hernádszentandrás részéről 4 fő 

képviselő van jelen.  

 

Javasolja, hogy a napirendi pontokat a meghívó szerint fogadják el.  

 

A meghívó a jegyzőkönyv melléklete. 

 

Az ináncsi képviselő-testület 6 igen szavazattal, a csobádi képviselő-testület 3 

igen szavazattal, a hernádszentandrási képviselő-testület 4 igen szavazattal 

elfogadta a javaslatot a napirendre vonatkozóan, az alábbiak szerint: 

 

Napirend: 

 

1./ Ináncsi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi zárszámadásának 

     megtárgyalása és elfogadása 

     Előterjesztő: Nagyné Halmai Katalin jegyző 

 

 

2./ Indítványok, bejelentések 

 

 

Napirend tárgyalása:   

 

1./ Ináncsi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi zárszámadásának 

     megtárgyalása és elfogadása 

     Előterjesztő: Nagyné Halmai Katalin jegyző 

 

Nagyné Halmai Katalin jegyző: 

Tájékoztatást ad a hivatal gazdálkodását befolyásoló körülményekről. Jó döntés 

volt, amikor a 3 település felállította a közös hivatalt. A gazdálkodásról a 2013. 

év folyamán már többször beszámoltak a féléves, háromnegyed éves 

beszámolók kapcsán. A gazdálkodás körülményei és tény adatai azon elveket 

tükrözik vissza, melyekben a közös Hivatal létrehozásakor a testületek 

megállapodtak. Az éves költségvetés zömében a személyi jellegű kiadásokat és 

járulékokat tartalmazza, minimális dologi kiadásokkal. A finanszírozást 

településenként utalták le, melyből a két társult település a hozzájárulás arányos 

részét nem teljes egészében adta át. Ezt konkrétan tartalmazza a szöveges 

beszámoló. Nagyban segíti a közös hivatal működését, hogy a hivatali munkát 

közfoglalkoztatotti segítő létszámmal ki tudták egészíteni. Köszönet ezért a 

fenntartó önkormányzatoknak és polgármestereiknek. Kérik és várják továbbra 
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is ezeket a segítőket, hiszen nélkülük nem tudna a Hivatal ilyen rugalmasan és 

naprakészen működni. megköszöni valamennyi dolgozó munkáját és a 

polgármesterek segítségét. 

Kiss Péter Ináncs község polgármestere: 

Nem lehet túlköltekezni, ha nincs miből. A köztisztviselőknek már 8 éve nem 

volt bérfejlesztés, ellentétben más szektorokkal. Jó lenne, ha elmozdulás 

történne ez irányban is. A közfoglalkoztatásba bevont személyek nélkül nem 

lehet ilyen mennyiségű munkát időre elvégezni. Azért vagyunk, hogy a 

lakosságot kiszolgáljuk, és bízunk benne, hogy a lakosok nem érzik a ránk 

zúduló munkamennyiséget. 

Tóth János alpolgármester Ináncs: 

Az államigazgatási költségek csökkentése van elrendelve, nem lehetünk 

optimisták. Nem számíthatunk több állami támogatásra, nincsenek saját 

bevételek, így nehéz a gazdálkodás. A közel jövőben várható-e olyan pályázat 

megjelenése, ahol a tartozásállomány csökkentésére volna lehetőség? 

Üveges Gábor Hernádszentandrás község polgármestere: 

Garanciát vállal arra, hogy az önkormányzata a 2013.évi tartozását az év végéig 

rendezi illetve, ha a kiegészítő állami támogatást megkapják, azonnal rendezik a 

tartozást. 

Nevelős Gábor aljegyző: 

Az országgyűlési képviselők tiszteletdíját már rendezték, reméli, hogy a 

köztisztviselők is hamarosan sorra kerülnek. 

Az alábbi problémákkal küzdünk: 

 alacsony jövedelmek, 

 elavult infrastruktúra, 

 a hozzájárulás arányát módosítani kellene, ami azért lett így elfogadva, 

mert nagyobb beleszólást akartak a testületek, amit a kormányhivatal nem 

engedett, 

 bízik abban, hogy a plusz pénzből informatikai fejlesztést tudnak 

végrehajtani, mert a Hivatal és kirendeltségei számítógép állománya 

elavult. 

 

Az ináncsi képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2014.(IV.29.) 

önkormányzati határozata az Ináncsi Közös Önkormányzati Hivatal 2013.évi 

zárszámadásának elfogadásáról 

Ináncs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ináncsi Közös 

Önkormányzati Hivatal 2013. évi zárszámadásáról szóló beszámolót a 

beterjesztett formában elfogadta.  

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző, aljegyző 
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A csobádi képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Csobád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014.(IV.29.) 

önkormányzati határozata az Ináncsi Közös Önkormányzati Hivatal 2013.évi 

zárszámadásának elfogadásáról 

Csobád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ináncsi Közös 

Önkormányzati Hivatal 2013. évi zárszámadásáról szóló beszámolót a 

beterjesztett formában elfogadta.  

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző, aljegyző 

 

 

A hernádszentandrási képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Hernádszentandrás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

26/2014.(IV.29.) önkormányzati határozata az Ináncsi Közös Önkormányzati 

Hivatal 2013.évi zárszámadásának elfogadásáról 

Hernádszentandrás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ináncsi 

Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi zárszámadásáról szóló beszámolót a 

beterjesztett formában elfogadta.  

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző, aljegyző 

 

2./ Indítványok, bejelentések 

 

Bukovenszki István polgármester: 

Felkéri aljegyző urat, hogy tájékoztassa a testületeket a szemétszállításban 

történt változásról. 

Nevelős Gábor aljegyző: 

Tájékoztatja a testületeket, hogy az ABAHG Kft. 2014.04.20. napjával 

felmondta a terület ellátását, így szolgáltató nélkül maradtunk. 2014.04.28. 

napjával az NHSZ Tapolca Kft. lett kijelölve ideiglenesen, mint szolgáltató. Az  

a cél, hogy a hulladékszállítás folyamatos legyen, hogy a lakosok ne érezzék 

meg az átmenetet, és ne kerüljön a szemét az utak mentére. Az új szolgáltató cég 

vezetője azt a tájékoztatást adta, hogy addig szállítja el a hulladékot, míg az 

önkormányzatoktól a befizetés megtörténik. Amennyiben 1 hónapon túli 

tartozás merül fel, abban a pillanatban felbontja a szerződést. Tehát hiába 

fizetünk mi, ha vannak olyan önkormányzatok, akik nem tudnak, vagy nem 

akarnak fizetni, akkor is megszűnik a szolgáltatás. Egymásra vagyunk utalva. 

Ismerve az önkormányzatok anyagi helyzetét, ez a szolgáltató is várhatóan kb. 2 

hónap múlva felbontja a szerződést. Van egy másik lehetőség is, a Vasonca Kft-
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nek van egy szállító járműve, szükség esetén igénybe tudnánk venni, vagy a 

jövőre nézve a Kft-nek engedélyt kellene szereznie a szolgáltatás ellátására. 

Kiss Péter Ináncs Község polgármestere: 

Egy pár gondolattal szeretné kiegészíteni az aljegyző úr tájékoztatását. Az 

ABAHG Kft azért lett fizetésképtelen, mert 28 település nem fizetett a 

szolgáltatásért. A jelenlegi szolgáltatónál is fennáll az a veszély, hogy nem 

fizetés esetén összeomlik a rendszer. Ilyen esetben elrendeli a 

kényszerszolgáltatást a Katasztrófavédelem ennek során a gépjárműveinket 

lefoglalnák hulladékszállításra. Erre kell felkészülni. 
 

Bukovenszki István Csobád község polgármestere: 

Megköszönte a megjelenést és az együttes képviselő-testületi ülést 16.
00

 órakor 

befejezettnek nyilvánította. 

                                                   

 

 Kmf. 

 

 

 

 

 

 

Kiss Péter                        Üveges Gábor                     Bukovenszki István 

polgármester                     polgármester                        polgármester                                                       

 

 
 

 

Nagyné Halmai Katalin 

jegyző 


