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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Ináncs, Hernádszentandrás községek képviselő-testületeinek 2014. 

június 24.-én 14,
00 

megtartott együttes nyílt üléséről. 

 

Helye: Önkormányzat tanácskozó terme, 3851 Ináncs, Kossuth u. 26. szám. 

 

Meghívásra megjelent képviselő-testületi tagok: 

                      Kiss Péter                                 polgármester Ináncs 

                      Tóth János                                alpolgármester                       

                      Kassai Béla                               képviselő 

 Gulyás Pál                                 képviselő                                       

 Montvajszki Ferenc                  képviselő 

 Montvajszki Bertalan                képviselő  

                     Üveges Gábor                           polgármester Hernádszentandrás 

                     Pongrácz Istvánné                    alpolgármester 

                     Ignácz Melinda                         képviselő, 

                     Kavasánszki István                   képviselő, 

                     Szűcs Józsefné                          képviselő, 

 

Meghívásra, tanácskozási joggal megjelentek: 

                      Nagyné Halmai Katalin           jegyző 

                      Nevelős Gábor                         aljegyző 

                        

Meghívás ellenére nem jelent meg, de távolmaradását bejelentette: 

                        Nagy Endre                               képviselő Ináncs 

 

A jegyzőkönyvet vezeti: 

                     Szeszták Istvánné                     igazgatási és szoc.főea. 

 

 

 

Kiss Péter Ináncs község polgármestere: 

Köszönti a megjelent képviselő-testületeket, polgármester kollégákat, a 

jegyzőket. Megállapítja, hogy a testületek határozatképesek. Nagy Endre 

képviselő úr távolmaradását bejelentette. 

 

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

 

A meghívó a jegyzőkönyv melléklete. 
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Az ináncsi képviselő-testület 6 igen szavazattal, a hernádszentandrási képviselő-

testület 5 igen szavazattal elfogadta a javaslatot a napirendre vonatkozóan, az 

alábbiak szerint: 

 

Napirend:  

 

1. A Hernádvölgyi Kft. ügyvezetői pályázat elbírálása 

Előadó: Kiss Péter polgármester 

       

2.  Indítványok, bejelentések 

 

Napirend tárgyalása: 

 

Kiss Péter polgármester: 

Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a pályázók kérték a pályázatuk zárt 

ülésen való tárgyalását, ezért az 1. napirend tárgyalására zárt ülés keretében 

kerül sor. 

 
 

2./ Indítványok, bejelentések 
 

2/1. Szociális társuláshoz való csatlakozás 

 

Kiss Péter Ináncs község polgármestere: 

Hernádszentandrás község önkormányzata a hatályos társulási megállapodásban 

foglaltaknak megfelelően, jelezte a csatlakozási szándékát a szociális 

társuláshoz. 

Nevelős Gábor aljegyző: 

Tájékoztatja a testületeket, hogy a mai nap jutott a tudomására, hogy lehetőség 

van – minden nehézség nélkül – a hernádszentandrási szociális intézményt újabb 

szakhatósági vizsgálatok mellőzésével, - a jelenlegi állapotot figyelembe véve – 

az ináncsi központú szociális alapszolgáltatásokat ellátó társuláshoz 

csatlakoztatni. Ezek egyeztetve lettek a Kormányhivatallal, mint engedélyező 

szervvel. Tudomására jutott, hogy az encsi testület is foglalkozott a kérdéssel, 

miszerint 2015.január 1.-től nem kívánják a vidéki települések szociális ellátását 

felvállalni. Arra kell számítani, hogy más formában, önállóan, vagy ebben az új 

társulási formában kell majd ellátni a feladatokat. A szociális ellátás terén, amit 

tenni tudunk a lakosokért az elsősorban az, hogy kibővítjük a szociális társulást. 

A végső szót azonban a Társulási Tanács mondja ki. Bír a csobádi képviselő-

testület felhatalmazásával, ők is szeretnének csatlakozni. Ennek a három 

településnek ez a legoptimálisabb megoldás, hogy minden lehetséges területen 

társuljanak a feladatellátásokra. 

 



3 

 

Üveges Gábor Hernádszentandrás község polgármestere: 

A Közös Önkormányzati Hivatal létrejöttekor már szóba kerültek további 

társulási szándékok. Most jött el az ideje a szociális társulásnak. Javasolja, hogy 

most a csatlakozási szándékról döntsön a hernádszentandrási testület, a 

sarkalatos pontokról majd később tárgyaljanak. Egyúttal kéri az ináncsi 

testületet, hozzanak pozitív döntést a társuláshoz való befogadásuktól. Javasolja 

a társulás tevékenységi körét kiegészíteni a gyermekjóléti szolgálattal. 

Ignácz Melinda intézményvezető: 

Az étkezés, a házi segítségnyújtás kötelezően ellátandó feladat, ehhez is a 

működési engedély módosítás szükséges, valamint az ellátási területet kell 

kibővíteni. A nappal ellátás – több lépcsős eljárásban – megoldható. (kiválik 

Hsztandrás Encstől, és önállóvá válik.) 

Nagyné Halmai Katalin jegyző: 

A társulási megállapodással kapcsolatban – a társulási szándék bejelentéséről - 

06. 30.-ig kell a döntést meghozni. A csatlakozni kívánó településekről külön 

határozatot kell hozni a társult településeknek (Fancsal-Forró) is. Ne feledjük el, 

hogy a gyermekjóléti szolgálat is kötelezően ellátandó önkormányzati feladat. Itt 

is célszerű 3 községben gondolkodni. Encs 2015.01.01.től nem fog ellátni 

minket. Nem lesz normatíva, ha a működési engedélyt nem intézzük. Mivel az 

intézményvezető feladatköre kibővül, javasolja, hogy ehhez mérten korrigálják 

felfelé a fizetését is. Ez a feladat rengeteg plusz munkával jár, nem lehet ennyi 

pénzért ellátni ezt a feladatot. Javasolja, hogy a testületek fontolják meg ezt a 

dolgot. 

Gulyás Pál képviselő Ináncs: 

Akkor szavazza meg a társulás kibővítését, ha látja a pontos számadatokat, hogy 

kijönnek-e a normatívából, lesz-e létszámbővítés. Ha a társulás Ináncs 

Önkormányzat anyagi helyzetét veszélyezteti, akkor nemmel szavaz. 

Nagyné Halmai Katalin jegyző: 

Minden településnek külön költségvetése van, felosztják a közös költségeket. 

Ezt a gyakorlatot kívánják követni az újonnan belépő települések esetében is. 

Mindenki fizeti a maga plusz költségét. 

Javasolja megfogalmazni a belépési szándékot és a befogadási szándékot. 

 

A hernádszentandrási képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozta: 
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Hernádszentandrás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

49/2014.(VI.24.) önkormányzati határozata szociális társuláshoz való 

csatlakozási szándékról 

Hernádszentandrás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, 

hogy 2015.január 1.-től csatlakozni kíván az Ináncs-Forró-Fancsal Mikrotérség 

Szociális Alapszolgáltató Intézményfenntartó Társulásához. A társulás által 

ellátott feladatkört javasolja ezen időponttól kiegészíteni a gyermekjóléti 

szolgálattal. 

A testület megbízza a polgármestert, hogy a társuláshoz való csatlakozás 

feltételeiről a Társulási Tanáccsal egyeztetéseket folytasson, melyekről a 

társulási megállapodás aláírása előtt a képviselő-testületet tájékoztatni kell. 

Határidő: szeptember 15. 

Felelős: polgármester 

 

Az ináncsi képviselő-testület 5 igen, 1 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozta:  

 

Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2014.(VI.24.) 

önkormányzati határozata szociális társuláshoz való csatlakozás 

befogadásáról 

Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy egyetért 

Hernádszentandrás község önkormányzata csatlakozásával az Ináncs-Forró-

Fancsal Mikrotérség Szociális Alapszolgáltató Intézményfenntartó Társulásához 

2015.január 1.-i időponttal. A képviselő-testület egyetért a társulás tevékenységi 

körének a gyermekjóléti szolgálattal való kibővítésével ugyanezen időponttal.  

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a társuláshoz való 

csatlakozás feltételeiről a Társulási Tanáccsal és a csatlakozó települések 

polgármestereivel egyeztetéseket folytasson, melyekről a társulási megállapodás 

aláírása előtt a képviselő-testületet tájékoztatni kell. 

Határidő: szeptember 15. 

Felelős: polgármester 

 

 

2/2. Kistérségi Gyermekesély program 

 

Nagyné Halmai Katalin jegyző: 

Tájékoztatja a testületet, hogy az ETKT „Biztos kezdet-biztos jövő!” című 

TÁMOP-5.2.3-A-12/1-2012-0003 azonosító számú pályázat kötelező elemeként 

elkészült a a Kistérségi Gyermekesély Stratégia és az annak részét képező 

Cselekvési program és forrástérkép. A stratégiát a társult valamennyi települési 

önkormányzatának el kell fogadni a pályázat teljesüléseként. 
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Az ináncsi képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2014.(VI.24.) 

önkormányzati határozata Gyerekesély stratégia (2013-2023) elfogadásáról 

Ináncs Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az 

előterjesztést és az Encsi többcélú Kistérségi Társulás „Biztos kezdet-biztos 

jövő!” című TÁMOP-5.2.3-A-12/1-2012-0003 azonosító számú pályázat 

kötelező elemeként elkészült a Kistérségi Gyermekesély Stratégiát és az annak 

részét képező Cselekvési programot és forrástérképet elfogadja. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

A hernádszentandrási képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Hernádszentandrás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

50/2014.(VI.24.) önkormányzati határozata Gyermekesély stratégia (2013-

2023) elfogadásáról 

Hernádszentandrás Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az 

előterjesztést és az Encsi többcélú Kistérségi Társulás „Biztos kezdet-biztos 

jövő!” című TÁMOP-5.2.3-A-12/1-2012-0003 azonosító számú pályázat 

kötelező elemeként elkészült a Kistérségi Gyermekesély Stratégiát és az annak 

részét képező Cselekvési programot és forrástérképet elfogadja. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

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

megköszönte a megjelenést és a nyílt ülést 16,30 órakor befejezettnek 

nyilvánította. 

 

Kmf. 

 

 

 

Kiss Péter                                                             Üveges Gábor 

Ináncs Község polgármestere                      Hernádszentandrás Község 

                                                                            polgármestere 

 

 

 

 

Nagyné Halmai Katalin 

              jegyző                                                          


