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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Ináncs Község Önkormányzat képviselő-testületének 2016. augusztus 

30-án 10,
00 

megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 

 

Helye:  Ináncsi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozó terme 3851 Ináncs, 

Kossuth u. 26. szám 

 

Meghívásra megjelentek: 

                    Kiss Péter                                  polgármester 

                    Montvajszki Ferenc                  alpolgármester 

Gulyás Pál                                 képviselő, IRNÖ elnöke 

Kemény Ferenc                         képviselő, 

 

Meghívásra tanácskozási joggal megjelent: 

                     Nagyné Halmai Katalin             jegyző, 

 

Meghívásra nem jelent meg, de távolmaradását bejelentette: 

                     Montvajszki Bertalan                  képviselő 

                     Nagy Endre                                 képviselő 

                     Nevelős Gábor                            aljegyző 

 

Meghívást nem sikerült kézbesíteni, ezért nem jelent meg: 

                     Képes Magdolna                         képviselő 

 

A jegyzőkönyvet vezeti: 
                       Szeszták Istvánné                     igazgatási és szoc.főea. 
 

 

Kiss Péter polgármester: 

Köszönti a képviselő-testületet, valamint a jegyző asszonyt. Megállapítja, hogy 

az ülés határozatképes, mivel az 7 fő képviselőből 4 fő jelen van, Képes 

Magdolna képviselőt nem sikerült elérni, Montvajszki Bertalan, valamint Nagy 

Endre képviselők távolmaradásukat bejelentették. Javasolja, hogy a napirendi 

pontokat a meghívó szerint fogadják el. 

 

A meghívó a jegyzőkönyv melléklete. 

 

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

szavazattal elfogadták a javaslatot a napirendre vonatkozóan, az alábbiak 

szerint: 
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Napirend:  

 

1. Szándéknyilatkozat Foglalkoztatási paktumban való 

részvételről Forró központtal 

Előadó: Kiss Péter polgármester 

 

2. HVB tagjainak kiegészítése 

Előterjesztő: Nagyné Halmai Katalin jegyző    

   

3. Indítványok, bejelentések   

 

 

 

 

Napirend tárgyalása: 

 

1. Szándéknyilatkozat Foglalkoztatási paktumban való részvételről 

Forró központtal 

     Előadó:Kiss Péter polgármester 

 

 

 

Kiss Péter polgármester: 

Tájékoztatja a testületet, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium pályázati 

felhívást tett közzé a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

keretében helyi foglalkoztatási együttműködések támogatására. Mivel a 

nonprofit kft égisze alatt fog lebonyolódni a pályázat, Forró gesztorságával, 

valamint 100 %-os támogatottságú a pályázat, ezért javasolja, hogy adják ki a 

szándéknyilatkozatot. A pályázat lényegét ismerteti. Az elmúlt időszakban a 

térségre készültek tanulmánytervek, melyek nem lettek hasznosítva. A jelenlegi 

pályázati lehetőség szerint a térségre Forró központtal indulna el egy gyakorlati 

együttműködés. Helyi tapasztalatok térségbeli hasznosítása az encsi, szikszói, 

gönci járásban 

 

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

az alábbi határozatot hozták:  

 

Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

206/2016.(VIII.30.)sz. önkormányzati határozata  Szándéknyilatkozat 

foglalkoztatási paktumban való részvételről 

Ináncs Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. év 08. hó 30. napján tartott 

képviselő-testületi ülésen megtárgyalta a Szándéknyilatkozat foglalkoztatási 
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paktumban való részvételről tárgyú előterjesztést és a következő határozatot 

hozta: 

• Ináncs Községi Önkormányzat a TOP-5.1.2-15 kódszámú, a helyi 

foglalkoztatási együttműködésekre vonatkozó felhívás alapján a térség 

emberi erőforrásainak fejlesztése, a foglalkoztatás ösztönzése és a társadalmi 

együttműködések támogatása érdekében csatlakozni kíván a Forró Község 

Önkormányzata mint konzorcium vezető által beadásra kerülő „Helyi 

foglalkoztatási együttműködések a Közép-Borsodi térségben” pályázathoz, 

annak érdekében, hogy a térségi munkaerőpiac bővüljön, az egyes 

célcsoportok képzése megvalósuljon,  a foglalkoztatási programok 

teljesüljenek. 

• A szándéknyilatkozattal csatlakozó önkormányzat elő kívánja segíteni az 

Európa 2020 Stratégia által a foglalkoztatás területén megfogalmazott 

célkitűzések megvalósulását. 

• A képviselő Testület felhatalmazza a Polgármestert a csatlakozáshoz 

kapcsolódó dokumentációk aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

2./ Indítványok, bejelentések 

 

2/1. Szociális célú tűzifa támogatás 

 

Nagyné Halmai Katalin jegyző: 

Tájékoztatja a testületet, hogy megjelent a tűzifa támogatásra a pályázat. Az 

igényelhető mennyiség az önkormányzat 2015. évi átlagos közfoglalkoztatási 

létszám adatának, illetve a 2016. január 1-i lakosságszámból a 80 év felettiek 

együttes száma alapján kerül meghatározásra. Az előzetes számítások szerint 

214 fő mutatószám alapján részesülhetünk a támogatásból. Az önrész kb. 543 e 

Ft, valamint ehhez járul a kiszállítás költsége, valamint a házhozszállítás 

költsége, mely így megközelíti az 1,5 mFt-ot. Jelenleg a szétosztás mikéntjéről 

nem kell dönteni, be kell nyújtani az igényt, aztán rendeletet kell alkotni, az 

előző évihez hasonlóan.  Most arról kell dönteni, pályázzunk-e vagy sem.  A 

környéken minden település pályázik, a szociális keret fedezi a költségeket, így 

az önrésze biztosítva van. Javasolja a támogatási igény benyújtását. 

 

 

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

az alábbi határozatot hozták:  
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 Ináncs  Község Önkormányzat Képviselő-testületének  207/2016.(VIII.30.) 

önkormányzati határozata szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 

támogatás igényléséről 

Ináncs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 

Magyarország 2016.évi központi költségvetéséről szóló 2015.évi C. tv. 1. 

melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatási fejezet 18. A helyi 

önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő 

támogatása jogcím szerinti települési önkormányzatok szociális célú 

tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra. Az igényelt 

támogatás alapjául szolgáló kemény lombos fafajta mennyisége: 428 m
3
. 

Az önkormányzat a szociális célú tűzifa támogatáshoz meghatározott önrész 

biztosítását saját költségvetéséből biztosítja.  

A vállalt önrész összege: 543.560 Ft. 

Az önkormányzat vállalja a tűzifa településre szállításából, valamint a 

rászorulókhoz való eljuttatásából származó költségeket, melyet költségvetéséből 

biztosít. 

Az önkormányzat a szociális célú tűzifa támogatásban részesülőktől 

ellenszolgáltatást nem kér. 

A testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt a szociális célú tűzifa igény 

benyújtásával. 

Határidő: szeptember 30. 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

2/2. HVB tag választása 

       Előterjesztő: Nagyné Halmai Katalin jegyző 

 

Nagyné Halmai Katalin jegyző: 

Tájékoztatja a testületet, hogy Lengyel Viktorné HVB (SZSZB) elnök tartósan 

külföldön tartózkodik, ezért javasolja Szemánné Süveges Szilviát HVB 

(SZSZB) tagnak megválasztani. 

 

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

az alábbi határozatot hozták:  

 

Ináncs  Község Önkormányzat Képviselő-testületének  208/2016.(VIII.30.) 

önkormányzati határozata  Helyi választási bizottság tagjának 

megválasztásáról 

Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Választási Bizottság 

és Szavazatszámláló Bizottság tagjává megválasztotta Szemánné Süveges Szilvia 

3851 Ináncs, József A. u. 33. szám alatti lakost. 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 
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2/3. Működőképességet megőrző pályázat benyújtása 

      Előterjesztő: Kiss Péter polgármester 

 

Kiss Péter polgármester: 

Tájékoztatja a testületet, hogy ebben az évben is szükséges kiegészítő támogatás 

igénylésére pályázatot benyújtani. Az előzetes számítások alapján kb. 8-10 mFt-

ra tudnák beadni a pályázatot. A határidő rövid, mivel 09.30. napjáig fel kell 

rögzíteni a gépen a pályázatot. Javasolja, nyújtsák be a támogatási igényt, mivel 

jelentős étkezési számlatartozás, valamint a közös intézmények működéséhez 

fizetendő hozzájárulásokra felgyülemlett tartozás van. Most még a végleges 

számadatokat nem tudja, a pénzügyesek előkészítik az anyagot. Javasolja a 

támogatási igény benyújtását. 

 

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

szavazattal az alábbi határozatot hozták: 

 

Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

209/2016.(VIII.30.) önkormányzati  határozata  önkormányzati költségvetési 

támogatásra szolgáló támogatási igény benyújtásáról 

Ináncs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Belügyminiszter és a 

Nemzetgazdasági Miniszter, valamint Magyarország 2015. évi központi 

költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet I.7. pont és a III.4. pont 

szerinti a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a települési 

önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására  

támogatási igényt nyújt be. 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt a támogatási igény 

benyújtásával. 

Határidő: szeptember 30. 

Felelős: polgármester, jegyző  

 

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

megköszönte a részvételt,  és az ülést 10
40  

órakor befejezettnek nyilvánította. 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

Kiss Péter                                                                      Nagyné Halmai Katalin 

polgármester                                                                             jegyző 

 

 


