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JEGYZŐKÖNYV  
 

Készült: Ináncs Község képviselő-testületének 2014. 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 
                     Tóth János                                 alpolgármester 

 Gulyás Pál                                 képviselő, IRNÖ elnöke                                            
Montvajszki Bertalan                 képviselő 
 Montvajszki Ferenc                   képviselő 
Nagy Endre                                képviselő   
 Kassai Béla                                képviselő 

 
Meghívásra, tanácskozási joggal megjelentek: 
                       Nagyné Halmai Katalin            jegyző  
                       Nevelős Gábor                         aljegyző 
                      Varkolyné Németh Judit          védőnő  2. napirendhez 
 
Meghívás ellenére nem jelent meg, de távolmaradását bejelentette: 
                       Szoták Ferencné IUNÖ elnöke 
                       Galambos Andrásné INNÖ elnöke 
 
 A jegyzőkönyvet vezeti: 
                       Szeszták Istvánné                     igazgatási és szoc.főea. 
 
Kiss Péter polgármester: 
Köszönti a képviselő-testületet, a jegyzőket, a meghívott vendégeket. 
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 fő képviselőből 7 fő jelen 
van. Javasolja, hogy a napirendi pontokat a meghívóban kiküldöttektől eltérően 
akként fogadják el, hogy a védőnői szolgálat működéséről szóló tájékoztatót 
tárgyalják elsőként, mivel a védőnőnek egyéb elfoglaltsága lenne.  
 
 
A meghívó a jegyzőkönyv melléklete. 
 
A képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal elfogadta a javaslatot a 
napirend cserére vonatkozóan, az alábbiak szerint: 
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Napirend:  
 

1. Közmeghallgatás 
       
                2./ Tájékoztató a védőnői szolgálat működéséről 
                      Előadó: Varkolyné Németh Judit védőnő 
 
 
                 3./ Tájékoztató a Kiművelt Emberfőkért Közalapítvány 
                      2013. évi tevékenységéről 
                      Előadó: kuratórium elnöke 
 
                4./ Tájékoztató a gyermekjóléti  és családsegítő szolgálat  
                      2013. évi tevékenységéről 
                      Előadó: intézményvezető 
 
                 5./ Indítványok, bejelentések 
 
Napirend tárgyalása: 
 
1./  Közmeghallgatás 
 
 
Kiss Péter polgármester: 
Megállapítja, hogy a meghirdetett közmeghallgatásra a lakosság köréből az ülés 
kezdetéig nem jelent meg senki. Javasolja, hogy a közmeghallgatást tegyék 
folyamatossá, ha a lakosság köréből valaki érkezik, akkor foglalkoznak az 
ügyével. 
 
2./ Tájékoztató a védőnői szolgálat működéséről 
      Előadó: Varkolyné Németh Judit védőnő 
 
Kiss Péter polgármester: 
Az írásos anyagot mindenki megkapta, várja a testület kérdéseit. 
Varkolyné Németh Judit védőnő: 
Elmondja, hogy a körzetben (4 településen) kb. 25 várandós van, ezek több mint 
fele ináncsi. A megújult egészségházban minden berendezés, eszközök újak, 
korszerűek. A feltételek jelentősen javultak. Sok új bútort kapott, zavartalanul 
megy a működés. 
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Nagy Endre képviselő: 
Megköszönte a védőnő munkáját, valamint hogy a gyermekeket a 
csecsemőgondozó versenyre felkészítette. A járási versenyt megnyerték a 
gyermekek, ez köszönhető a védőnő lelkiismeretes felkészítő munkájának. 
Kiss Péter polgármester: 
Tájékoztatja a testületet, hogy a védőnő a héten átköltözik az új helyiségbe, a 
jövő héttől már ott fogadja a kismamákat. A folyamatos működés biztosított az 
épületben. Jó munkát kívánva, megköszönte a munkáját és a jelenlétét. 
 
Varkolyné Németh Judit védőnő 14,30 órakor elhagyta a tanácskozótermet. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
29/2014.(VI.4.) önkormányzati  határozata  a  védőnői szolgálat működéséről 
Ináncs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a védőnői szolgálat 2013. 
évi tevékenységéről szóló tájékoztatót a mellékelt formában és tartalommal 
elfogadta. 
Határid ő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
   3./ Tájékoztató a Kiművelt Emberfőkért Közalapítvány 2013. 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 19 diáknak fizettek ki 15 eFt/fő 
hozzájárulást az első nyelvvizsga megszerzéséhez. A pénz állományuk fogyóban 
van, de ha szükséges, a lekötött pénzből tudnak áttenni. 
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 6 igen, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:                     
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Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
30/2014.(VI.4.) önkormányzati  határozata  a  Kiművelt Emberfőkért 
Közalapítvány 2013. évi működéséről 
Ináncs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiművelt Emberfőkért 
Közalapítvány 2013. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót a mellékelt 
formában és tartalommal elfogadta. 
Határid ő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
4./ Tájékoztató a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat 2013. évi 
működéséről 
Előadó: intézményvezető 
 
Kiss Péter polgármester: 
Az írásos anyagot mindenki megkapta, az intézményvezető egyéb 
elfoglaltságára hivatkozva nem tudott jelen lenni az ülésen. Egyre fontosabb 
feladat, amit a családsegítő szolgálat végez. Van községünkben is egy pár 
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. Javasolja a 
beszámoló elfogadását. 
Nagyné Halmai Katalin jegyző: 
Foglalkozni kell a feladatellátás jövőbeni ellátásával, mivel a társulás felbomlott 
– jelenleg feladat-ellátási szerződéssel látják el a feladatot. Ebben az évben Encs 
még 7 önkormányzatot lát el a tavalyi formában. Nem tudjuk mi lesz a 
következő évtől. Gondolkodni lehet olyanban is, hogy a saját szociális 
intézmény feladat ellátását kellene kibővíteni. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
31/2014.(VI.4.) önkormányzati  határozata  a  gyermekjóléti és családsegítő 
szolgálat 2013. évi működéséről 
Ináncs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekjóléti és 
családsegítő szolgálat 2013. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót a mellékelt 
formában és tartalommal elfogadta. 
Határid ő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző 
 
Tóth János alpolgármester 16.00 órakor elhagyta a tanácskozótermet. 
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5./ Indítványok, bejelentések. 
 
A polgármester javaslatára, a képviselő-testület 6 igen szavazattal, az ÉRV 
ügyének tárgyalására zárt ülést rendelt el. 
 
Zárt ülés után 
 
 
Mivel egyéb hozzászólás, bejelentés, indítvány nem hangzott el, a polgármester 
megköszönte a megjelenést és az ülést  17.15 órakor befejezettnek 
nyilvánította. 

 
Kmf. 

 
 
Kiss Péter                                                                       Nagyné Halmai Katalin 
polgármester                                                                       jegyző 


