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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Ináncs Község képviselő-testületének 2014. május 7.-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 

                     Tóth János                                 alpolgármester 

 Gulyás Pál                                 képviselő, IRNÖ eln.PüEb tag                                             

Montvajszki Bertalan                 képviselő,PüEb tag, SE elnöke 

 Montvajszki Ferenc                   képviselő (később érk) 

Nagy Endre                                képviselő PüEb elnöke.  

 Kassai Béla                                képviselő 

 

Meghívásra, tanácskozási joggal megjelentek: 

                       Nagyné Halmai Katalin            jegyző  

                       Nevelős Gábor                         aljegyző 

                      Győrffi Dezső                           könyvvizsgáló 1. napirendhez 

                       Rácz Zita óvodavezető            1.  napirendhez 

                       Lukács Béla                     pénzügyi bizottsági tag, 1. napirendhez 

                       Szacsuri Istvánné            főmunkatárs 1. napirendhez 

                        

Meghívás ellenére nem jelent meg, de távolmaradását bejelentette: 

                       Szoták Ferencné IUNÖ elnöke 

                       Galambos Andrásné INNÖ elnöke 

                       Szemánné Süveges Szilvia pénzügyi bizottsági tag,  

                       Ignácz Melinda intézményvezető  

 

 A jegyzőkönyvet vezeti: 

                       Szeszták Istvánné                     igazgatási és szoc.főea. 

 

Kiss Péter polgármester: 

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

valamint Győrffi Dezső könyvvizsgáló urat. Megállapítja, hogy az ülés 

határozatképes, mivel a 7 fő képviselőből 6 fő jelen van. 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./ Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásának megtárgyalása és 

                     elfogadása 

                     Előadó: Kiss Péter polgármester 

 

                 2./ Hernádvölgyi Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti és pénzügyi 

                       tervének megtárgyalása 

                      Előadó: Varga István ügyvezető 

 

                 3./ A közterületek tisztántartásáról és az avar, kerti hulladék 

                      égetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

                      Előadó: Nagyné Halmai Katalin jegyző 

 

                4./ Tájékoztató az Ináncsi Közösségi Sportegyesület 2013. évi  

                      gazdálkodásáról, az önkormányzati támogatás 

                      felhasználásáról, a további feladatokról 

                      Előadó. SE elnök 

 

                 5./ Tájékoztató a két testületi ülés közötti eseményekről, 

                      megbeszélésekről 

                     Előadó: Kiss Péter polgármester 

 

                 6./ Indítványok, bejelentések 

 

Napirend tárgyalása: 

 

1./ Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásának megtárgyalása és 

       elfogadása 

       Előadó: Kiss Péter polgármester 

  

 

 

Kiss Péter polgármester: 

Az írásos anyagot mindenki megkapta, várják a képviselők kérdéseit. Felkéri 

Győrffi Dezső könyvvizsgáló urat, ismertesse az elmúlt évi gazdálkodásról tett 

megállapításait. 
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Győrffi Dezső könyvvizsgáló: 

Tájékoztatja a testületet, hogy a 2013-as évben elég sok változás indult el az 

államháztartási számvitel területén, mely változások 2014.-ben még több 

területet érintenek.  Változott a feladatkör, van, ami elkerült, de jöttek újak is. A 

pénzügyi problémákon jelentősen segített a 2012.évvégi és a 2013.évvégi 

adósság konszolidáció. 2014.évben teljesen más könyvelési és számviteli 

rendszer lesz. A pénzügyi szabályzatokat át kell dolgozni. Eredményszemléletű 

gazdálkodás lesz jövőre, melyről kimutatást kell készíteni, mint a 

vállalkozásoknál. Még jelenleg az sem ismert, hogy a gazdálkodás minőségének 

megítélése milyen mutatószámok alapján történik majd meg. Az EU-s 

országokban egységes rendszert alakítottak ki, ezért történt változás. 

Tóth János alpolgármester: 

Minden településnek, valamint a közös hivatalnak külön szabályzatot kell 

készíteni? 

Győrffi Dezső könyvvizsgáló: 

Itt jogszabályi hézag van, mivel a hivatal szabályzatait ki lehetett terjeszteni az 

önkormányzatra illetve az intézményekre. Az NGM tájékoztatója alapján, most 

ez nem lehetséges. Az ÁSZ sokat foglalkozik a kontroll-rendszerrel, ehhez 

kapcsolódóan ezzel a kérdéssel is. Mivel a jogszabályi változások miatt a dolgok 

még nincsenek a helyükre téve, valamilyen módon el kell készíteni a 

szabályzatokat, az a lényeg, hogy legyen hatályos. 

Nagy Endre PüEb elnöke: 

A pénzügyi bizottság javasolja a zárszámadás elfogadását. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, - a pénzügyi bizottság 3 igen egyhangú 

ajánlásával -  elfogadta és megalkotta: 

 

Ináncs Község  Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(V.8.) sz. 

rendeletét, mely az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról szól. 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Kiss Péter polgármester: 

A zárszámadáshoz kapcsolódóan a képviselő-testületnek jóvá kell hagynia a 

2013.évi belső ellenőrzési jelentést. Kiadták az írásos anyagot, kéri, hogy 

fogadják el. 

 

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

21/2014.(V.7.) önkormányzati  határozata a 2013.évi belső ellenőrzési 

jelentés elfogadásáról 

Ináncs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és 

intézményei 2013.évi belső ellenőrzéséről szóló jelentést a mellékletben csatolt 

formában és tartalommal elfogadta. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezetők 

 

2./  Hernádvölgyi Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti és pénzügyi tervének  

        megtárgyalása             

         Előadó: Varga István ügyvezető 

 

Kiss Péter polgármester: 

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

kiegészítőjét. 

Varga István ügyvezető: 

A szöveges előterjesztésben mindent leírt, várja a testület kérdéseit. Készült egy 

külön kimutatás a konyháról, annak alapján tervezték meg az évet. Ez már 

tartalmazza a Bethánia rendelését, valamint a csobádit, nem tartalmazza a 

hszentandrási újabb rendelést. 

 Tájékoztatja a testületet, hogy a konyha bevétele az előzetesen 

tervezetthez képest jelentős pozitívummal zárult, az elmúlt 1 év adataira 

alapozva most már pontosabban és nyugodtabban tudnak tervezni.  

 Az ÉRV-vel aláírták a szerződést határozatlan időre. 

  Javult a pénzügyi morál az ivóvízhez kapcsolódó tételek átutalásával 

kapcsolatban.  

 608 db almafa csemete telepítés megtörtént, 

Kiss Péter polgármester: 

Javasolja az üzleti tervbe a gépjármű-vásárlást betervezni 1,2 mFt összegben. 

Nagy Endre PüEb elnöke: 

A pénzügyi bizottság a módosítással javasolja a taggyűlés felé a 2014.évi üzleti 

terv elfogadását. 

Nagyné Halmai Katalin jegyző: 

Nem az a cél, hogy a konyhánál megtakarítás legyen, hanem az a cél, hogy 

javuljon az étel minősége, valamint változatos legyen az étlap és több 

gyümölcsöt kapjanak a gyermekek. Erre próbáljanak fókuszálni. Van-e a Kft-

nek lekötött pénze? 

Varga István ügyvezető: 

Nincs lekötött pénzük, mivel sok a kintlévőség. 

 

Kassai Béla képviselő bejelentette személyes érintettségét. 
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal – 1 fő nem szavazott – a pénzügyi 

bizottság egyhangú ajánlásával - az alábbi határozatot hozta: 

 

Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

22/2014.(V.7.) önkormányzati határozata a Hernádvölgyi Kft 2014.évi üzleti 

tervének. elfogadásáról 

Ináncs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hernádvölgyi Kft 

2014. évi üzleti és pénzügyi tervét a javasolt módosítással – 1,2 m Ft értékben 

gépkocsi vásárlás betervezésével - javasolja a taggyűlésnek elfogadni.  

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Montvajszki Ferenc képviselő  14,
50

 órakor megérkezett a képviselő-testület 

létszáma 7 főre emelkedett. 

 

3./ A közterületek tisztántartásáról és az avar, kerti hulladék 

     égetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

      Előadó: Nagyné Halmai Katalin jegyző 

 

 

Kiss Péter polgármester: 

Az írásos anyagot mindenki megkapta, várja a testület kérdéseit. A törvény írja 

elő a rendelet megalkotását, ennek eleget kell tenni. 

Nagyné Halmai Katalin jegyző: 

A településen biztosan nemtetszést fog kiváltani a rendelet elfogadása. A 

jogszabályi előírásoknak eleget kell tenni. Szabályozni kell a kerti hulladék 

égetést. A Katasztrófavédelem előírt egy szabályozási feladatkört, melyben azt 

is meghatározzák, hogy milyen időpontban lehet hulladékot égetni, valamint 

mik legyenek a rendelet tartalmi elemei. Előírás volt, hogy a rendeletet a 

Környezetvédelmi Felügyelőséggel kellett véleményezni. A kerti hulladékot 

nem lehet minden időszakban elégetni, hanem komposztálni kell. Elő van írva a 

járda, árok, útpadka tisztítása is, hogy a lehulló csapadék ne okozzon gondot. A 

rendelet be nem tartására a Katasztrófavédelem kemény bírságot fog kiszabni. 

Mivel a szabályozás kötelező, ezért annak eleget kell tenni, azzal, hogy minél 

szélesebb körben tájékoztatni kell a lakosságot a rendelet tartalmáról.  

Kiss Péter polgármester: 

A lakosságot tájékoztatni kell arról is,  hogy a Katasztrófavédelem ellenőrizni 

fogja a rendelet betartását. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta és megalkotta: 
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Ináncs Község  Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(V.8.) sz. 

rendelete a közterületek tisztántartásáról és az avar, 

kerti hulladék égetéséről 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 

 

 4./ Tájékoztató az Ináncsi Közösségi Sportegyesület 2013. évi  

      gazdálkodásáról, az önkormányzati támogatás felhasználásáról,  

      a további feladatokról 

       Előadó: SE elnök 

 

 

Kiss Péter polgármester: 

Az írásos anyagot mindenki megkapta, várja a testület kérdéseit, kéri az elnök 

urat tegye meg szóbeli kiegészítőjét. 

Montvajszki Bertalan SE elnök: 

A beszámolóban mindent leírt részletesen, tájékoztatja a testületet, hogy pálya- 

és öltöző felújításra közel 10 mFt-ot nyertek. Beszámol egy másik benyújtott 

pályázatról – melyben felszerelésre pályáztak közel 1,4 m Ft összegre. Várják 

erről is a döntést. 

Kiss Péter polgármester: 

Megköszöni az elnökség munkáját, további sikereket kíván. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

23/2014.(V.7.) önkormányzati határozata a Sportkör 2013. évi 

gazdálkodásának elfogadásáról 

Ináncs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ináncsi Közösségi 

Sportegyesület 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót a mellékelt 

formában és tartalommal elfogadta. 

Határidő: azonnal. 

Felelős: polgármester, SE elnöke 

 

    5./ Tájékoztató a két testületi ülés közötti eseményekről, 

           megbeszéléséekről 

            Előadó: Kiss Péter polgármester 
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Kiss Péter polgármester: 

 Ismertette a lejárt határidejű határozatokat, melyet a testület egyhangúlag 

tudomásul vett. 

 

6./ Indítványok, bejelentések 

 

6/1. Kéményseprő-ipari rendelet módosítása 

 

Nagyné Halmai Katalin jegyző: 

Törvényi kötelezettségnek kell eleget tenni. A jogszabályi változások miatt 

2014. 04.01.-től csökkentették a lakossági díjtételeket. A díjváltozásról a 

táblázatot megkaptuk a szolgáltatótól, ezt kell a képviselő-testületnek elfogadni, 

mivel ez a rendelet melléklete. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta és megalkotta: 

 

 

Ináncs Község  Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.8.) sz. 

rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 7/2013.(V.30.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

6/2. Hulladék-kezelési társulás ügye 

 

Kiss Péter polgármester: 

Ez a pályázat arról szól, hogy Encsen hulladék átrakó telepet kíván 

megvalósítani a Hernád Völgye és Térsége Szilárdhulladék-kezelési 

Önkormányzati Társulás. Ezzel próbálnák a szemétszállítás problémáját 

megoldani. Encsre szállítanák a hulladékot, melyet bálázás után elszállítanának. 

Jövő héten lesz ebben az ügyben egyezető tárgyalás több önkormányzattal. Az 

ABAHG telephelyét, gépeit kívánnák megvásárolni, hogy átrakó telepet 

hozzanak létre – így szeretnék megoldani a hulladékszállítás problémáját. 

Levelet írtak az államtitkárnak, hogy kormányzati segítséget kérnek a 

szemétszállítás problémájának megoldására. Kéri, hogy a pályázathoz 

kapcsolódó határozatot hozza meg a testület. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Ináncs Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 24/2014.(V.7.) 

önkormányzati határozata a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2013-0002 projekt 

megvalósításához szükséges nyilatkozatok megadása 

Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint tagönkormányzat a 

Hernád Völgye és Térsége Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás 

KEOP-1.1.1/2F/09-11-2013-0002 pályázathoz kapcsolódóan az alábbi 

nyilatkozatot teszi: 

1. Az üzemeltetési koncepció alátámasztásához nyújtott és az RMT-ben 

feltüntetett adatok és információk a valóságnak megfelelnek, az RMT-ben 

bemutatott üzemeltetési koncepciót, díjpolitikát a képviselő-testület 

megismerte és annak betartását a támogatás visszafizetésének terhe 

mellett vállalja a projekt befejezését követő minimum 5 évig. 

2. Encs Város Önkormányzata nem vesz más pályázatban, támogatási 

konstrukcióban az adott projekthez, illetve projektelemhez kapcsolódóan. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

6/3. Nonprofit Kft létrehozása. 

 

Kiss Péter polgármester: 

Tájékoztatja a testületet, hogy Hernád Völgye és Térsége Szilárdhulladék-

kezelési Önkormányzati Társulás a térség 58 településének a hulladék-szállítási 

közszolgáltatás biztosítása érdekében létrehozza a Hernád Völgye és Térsége 

Nonprofit Kft-t, melynek működésének feltétele a szükséges iratok beszerzése. 

A felmerülő költségekre a Társulási Tanács 100 Ft/lakos eseti díj befizetését 

rendeli el a társult önkormányzatok felé. Ehhez szükséges testületi határozat. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Ináncs Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 25/2014.(V.7.) 

önkormányzati határozata a Hernád Völgye és Térsége Nonprofit Kft. 

működési engedélyéhez szükséges nyilatkozat megadása 

Ináncs Község Önkormányzata, mint a Hernád Völgye és Térsége 

Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás tagönkormányzata kijelenti, 

hogy a szükséges engedélyek birtokában a Társulás által alapított Hernád 

Völgye és Térsége Nonprofit Kft-t kívánja megbízni a hulladék közszolgáltatási 

feladatok ellátásával, mint a jogszabályi előírásoknak mindenben megfelelő 

szervezetet. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 
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6/4. ETKT Társulási megállapodás elfogadása 

 

Kiss Péter polgármester: 

Tájékoztatja a testületet, hogy mivel társult önkormányzat vagyunk, a társulási 

megállapodás módosításáról határozatot kell hozni. A Kormányhivatal újabb 

korrekciót írt elő, melyet ismételten valamennyi önkormányzatnak el kell 

fogadnia. Kéri a testületet, hogy szavazzanak a módosított, de egységes 

szerkezetű társulási megállapodás elfogadásáról. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Ináncs Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 26/2014.(V.7.) 

önkormányzati határozata az ETKT Társulási megállapodás módosításának 

elfogadása 

Ináncs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a 2014.április 23.-án 

megtartott Társulási Tanácsülésen elhangzottak értelmében - az ETKT Társulási 

megállapodásának módosítását a beterjesztett formában és tartalommal 

elfogadta. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

6/5. Egészségház átadása 

 

Kiss Péter polgármester: 

Tájékoztatja a testületet, hogy az Egészségház műszaki átadása a tegnapi nap 

folyamán megkezdődött. A gázhálózat összekötése még várat magára. A 

használatba vételi engedélyt intézi. 2014.05.30. napjára ünnepélyes átadást 

javasol. 

 

6/6. Falunap megrendezése 

 

Kiss Péter polgármester: 

Tájékoztatja a testületet, hogy május 31. napjára falunapot, gyereknapot, 

valamint ezekhez kapcsolódóan egészségnapot szerveznek. Megbízza a 

Kulturális Bizottságot, az intézmény vezetőkkel együtt, gondoskodjon a 

program megszervezéséről. 

 

6/7. Üzletrész vásárlása 
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Kiss Péter polgármester: 

Tájékoztatja a testületet, hogy a Hernád-Völgye és Térsége Szilárdhulladék-

kezelési Önkormányzati Társulás Elnöke levélben megkereste az 

önkormányzatot, hogy a társulás által létrehozott nonprofit kft megalakulásához 

üzletrész vásárlása szükséges a társult önkormányzatoknak lakosság arányos 

összegben. Az üzletrész vásárlására azon önkormányzatoknak van lehetősége, 

melyeknek nincs tartozásállománya felhalmozódva. Az engedélyek 

beszerzéséhez szükséges testületi határozat. Kéri a testületet, hogy szavazzanak 

az üzletrész vásárlásról, mert e nélkül nem tud majd működni a Kft., mely végzi 

majd a hulladék gyűjtést és elszállítást. Ehhez kapcsolódóan tájékoztatja arról is 

a testületet, hogy a térség nevében levélben kértek segítséget a BM 

államtitkárától, melyben anyagi segítséget kérnek az üzletrész vásárláshoz. 

Bíznak a kormányzati támogatásban. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Ináncs Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 27/2014.(V.7.) 

önkormányzati határozata üzletrész vásárlásáról 

Ináncs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint a Hernád Völgye 

és Térsége Szilárd Hulladék-kezelési Önkormányzati Társulás tagja – úgy 

döntött, hogy a hulladékgyűjtési és szállítási feladok megoldására a Társulás 

által létrehozandó nonprofit kft. működtetéséhez önkormányzati többségi 

tulajdon megszerzése érdekében lakosság arányos üzletrészt kíván vásárolni. A 

képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az üzletrész vásárlása 

ügyében eljárjon, az ezzel kapcsolatos információkról folyamatosan adjon 

tájékoztatást a testület részére 

A testület megbízza a polgármestert, hogy a döntésről a Társulás elnökét 

tájékoztassa. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

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 


