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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Ináncs Község képviselő-testületének 2016. szeptember 28-án 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 

                     Montvajszki Ferenc                  alpolgármester  

Gulyás Pál                                  képviselő, IRNÖ elnöke 

Kemény Ferenc                          képviselő, 

Montvajszki Bertalan                 képviselő  

Nagy Endre                                képviselő 

 

Meghívásra, tanácskozási joggal megjelentek: 

                       Nagyné Halmai Katalin            jegyző  

                       Rácz Zita           óvodavezető  2. napirendhez 

                       Ignácz Melinda intézményvezető 2. napirendhez 

                       Varga István  Kft ügyvezető 1. napirendhez 

                       Szacsuri Istvánné pénzügyi főmunkatárs 2.napirendhez 

Meghívás ellenére nem jelent meg, de távolmaradását bejelentette: 

                       Képes Magdolna     képviselő 

                       Nevelős Gábor       aljegyző 

                       Galambos Andrásné INNÖ elnöke 

                 

A jegyzőkönyvet vezeti: 
                      Szeszták Istvánné                      főelőadó 

 

Kiss Péter polgármester: 

Köszönti a képviselő-testületet, a jegyző asszonyt, az intézményvezetőket, a Kft 

ügyvezetőjét, valamint a Hivatal jelen lévő ügyintézőit.  Megállapítja, hogy az 

ülés határozatképes, mivel a 7 fő képviselőből 6 fő jelen van,  Képes Magdolna 

képviselő távolmaradását  bejelentette.  

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

 

 

A meghívó a jegyzőkönyv melléklete. 

 

 

A képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazattal elfogadta a javaslatot a 

napirendre vonatkozóan, az alábbiak szerint: 
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Napirend 

 

1. Beszámoló a Hernádvölgyi Kft 2016. I. féléves gazdálkodásáról 

Előterjesztő: Varga István ügyvezető 

 

2. A 2016. évi költségvetési rendelet módosítása 

Előterjesztő: Kiss Péter polgármester 

   

3. Indítványok, bejelentések 

 

Kiss Péter polgármester: a napirendek tárgyalása előtt ismertette a lejárt 

határidejű határozatokat, melyet a testület tudomásul vett. 

 

Napirend tárgyalása: 

 

1. Beszámoló a Hernádvölgyi Kft 2016. I. féléves gazdálkodásáról 

Előterjesztő: Varga István ügyvezető 

 

Kiss Péter polgármester: 

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

kiegészítőjét. 

Varga István ügyvezető: 

A beszámolóban mindent leírt, várja a testület kérdéseit. A táblából kitűnik, 

hogy az a veszteség, amivel számoltak, az év végére meg lesz. Csobádon a 

konyhások tőle kérik a tisztítószert, szerinte nem neki kell ellátni őket. A Start 

programból a félév folyamán kevesebb jött be, mint amire számítottak (tavaly 5 

m Ft értéket kaptak). A kiadásokon meglátszik, hogy többet költenek húsra, 

mivel vásárolják, a gyümölcs költsége is megemelkedett, mivel minden nap 

gyümölcsöt kell adni a gyerekeknek. A sertés húsból naponta 38 kg-ot, a 

baromfiból 75 kg-ot használnak el. A sertéshúst a Metróból szállítják hűtve, 

fóliázva, a baromfit a Sajtkalmár szállítja, a minőségével meg van elégedve. Sok 

a készpénz mozgás, mivel a húst azonnal kell fizetni nem lehet utalni. Az idén 

csak meggyet és szilvát tettek el. Elengedhetetlen a gépjármű használata, a 

jelenlegi eléggé rossz állapotban van, azonban az idén nincs pályázat kiírva 

jármű beszerzésre. Tart a téli időjárástól, mivel az indítással már most is 

problémák vannak, mi lesz, ha beáll a hideg idő. Tanácsot kér a csobádi 

konyhán felmerült tisztítószer igény megoldására. Ki az illetékes? 

Montvajszki Ferenc alpolgármester: 

Mi az oka, hogy nincs átadva sertéshús? Hová tesszük a hízókat? 
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Kiss Péter polgármester: 

Tájékoztatja a testületet, hogy a Start közmunka programban nevelt hízó 

sertésekből 27 db-ot fenn kellett tartani Szegilong önkormányzatának, mivel ott 

egy tavaszi tűzvészben elpusztultak a sertések. Egymástól kell az 

önkormányzatoknak vásárolni állatot, ezért bennünket jelölt ki a BM, hogy 

segítsünk Szegilongnak. Ezért nem tudtunk adni a konyhának sertést, ez az oka 

annak, hogy vásárolniuk kell a húst máshonnan. A következő állomány 

hamarosan vágható lesz és akkor újra tudunk majd átadni alapanyagot. vágni. 

Az év végére várhatóan realizálódik a helyzet. 

Nagyné Halmai Katalin jegyző: 

Elmondja, hogy a csobádi konyha tisztítószer ügyét az év elején tisztázták, a 

Kft.-nek ehhez nincs semmi köze. A csobádi önkormányzatnak és az óvodának 

kell azt biztosítania, a forrás a költségvetésben rendelkezésre áll. A Kft 

ügyvezető irányítsa a fenntartójához a csobádi konyhásokat. Szólni kell, ha ilyen 

probléma van, hogy időben tudjunk reagálni a dologra. 

Rácz Zita óvodavezető: 

Az oviba nincs betervezve, mivel nincs az intézménynek konyhája. Ők is adtak 

az éven 2 alkalommal tisztítószert a konyhásoknak. Nehezményezi, hogy az 

óvoda edényeit, tányérjait elviszik az önkormányzati vagy egyéb 

rendezvényekre, törés esetén kinek kell pótolni ezeket? 

Nagyné Halmai Katalin jegyző: 

Társulási Tanácsülésen tisztázzák a dolgokat. Kéri, hogy gyűjtsék ki, hogy az 

idén milyen összegben, mennyi tisztítószert kapott Csobád az óvodától? 

Ignácz Melinda intézményvezető: 

Őt is megkeresték tisztítószer ügyben, de elküldte őket. Csobádon 6 fő idős 

étkezik, az ebédet közvetlenül ételhordóban viszik ki, tehát a szociális 

intézmény a konyhát nem használja Csobádon. 

Kiss Péter polgármester: 

Tájékoztatja a testületet, hogy a konyha felújítás pályázatuk nyert 39,5 mFt 

összeget. Jövő nyáron, a nyári szünet ideje alatt tervezik a felújítást. 2017. 

december végéig kell elszámolni a pályázattal. Javasolja a Kft beszámolójának 

elfogadását. 

 

Ináncs község képviselő-testülete 7 fő, a döntéshozatalban részt vevő képviselők 

száma 6 fő, ebből 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

3851 Ináncs, Kossuth u. 26. 

Tel/46/556-010 

4 

 

Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

210/2016.(IX.28.) önkormányzati  határozata a Hernádvölgyi Kft 2016. évi  I. 

félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló 

Ináncs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Hernádvölgyi Kft 2016. évi I. félévi gazdálkodása végrehajtásáról szóló 

beszámolót, melyet a mellékletben csatolt formában és tartalommal elfogadott. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, ügyvezető 

 

Varga István Kft ügyvezető 14.
40

 órakor elhagyta a tanácskozótermet. 

 

 

2. A 2016. évi költségvetési rendelet módosítása 

Előterjesztő: Kiss Péter polgármester 

 

 

Kiss Péter polgármester: 

Az írásos anyagot mindenki megkapta, várja a testület kérdéseit. Jogszabályi 

kötelezettségüknek kell eleget tenni, hogy az időközönként érkezett 

pénzeszközöket a helyére tegyék. 

Nagyné Halmai Katalin jegyző: 

Ez a második olyan év, amikor nincs féléves beszámolási kötelezettsége a 

hivatalnak a költségvetés félévi állásáról. Ettől függetlenül a költségvetés 

módosítás kapcsán szeretnék tájékoztatni a testületet a féléves adatokról. Pár 

gondolatot megosztana a testülettel: 

- 2 anyag került kiküldésre, az első az eredeti előirányzatot és a módosítás 

utáni összegeket tartalmazza. Látható, hogy a bevételek mennyivel 

növekedtek. A második anyagból kitűnik, hogy hogyan állunk a féléves 

adatokkal.  

- A rendelet elején látható, hogy a költségvetést 182.394 eFt-tal fogadtuk 

el, a félévi módosításkor 452.594 eFt-ot állapítunk meg. Látszik, hogy 

lényeges emelkedés mutatkozik, ez abból adódik, hogy a 

közfoglalkoztatási programok kapcsán befolyt tételek beemelésre 

kerültek. Látszik a számokból, hogy óriási munka folyik ezen a területen. 

- Látható, hogy nemcsak a dologi kiadások emelkedtek. 160 ember 

foglalkoztatásának bér+járuléka is átfut a költségvetésen. A beruházási 

táblákból kitűnik, hogy milyen összegeket fordítottunk beruházásra ( 

ingatlan, földterület vásárlása, volt szolgálati lakás belső felújítása, tészta 

üzem felújítása.  

- Ha nem is volt sok pályázat, a közfoglalkoztatási programok keretében 

sok felújítási feladatot tudtunk elvégezni, melyet támogatott a BM. 
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- Panaszra nincs okunk, intézményeink működnek, több hasznos és 

építőjellegű felújítás folyik a településen. Pl.: az előzőekben említett 

ingatlanok, belső tér kialakítása, utak javítása (Ady E utca útfelújítása). 

Kiss Péter polgármester: 

Elkészült az árok meder burkolása is az Ady Endre utcában. Reméli, fognak rá 

vigyázni. Megdöbbentő, hogy egyes emberek nem értékelik a munkánkat. A 

frissen aszfaltozott útra ráállnak a nagy mezőgazdasági gépekkel. A maradék 

aszfaltból a Széchenyi utca kátyúzása folyik, tervezik még a Petőfi utcában is  

leaszfaltozni az iskola hátsó bejáratánál lévő deltát. 

Javasolja a költségvetés módosításának elfogadását a beterjesztett formában. 

 

A képviselő-testület tagjainak száma 7 fő, jelen van 6 fő, akik 6 igen szavazattal 

elfogadták és megalkották:  

Ináncs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

6/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2016. évi költségvetésről szóló  1/2016. (II.19.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 

 

3. Indítványok, bejelentések 

 

3/1 Egészségügyi alapellátási körzetekről szóló rendelet 

 

Nagyné Halmai Katalin jegyző: 

Az anyagot mindenki megkapta, néhány gondolatot szeretne hozzáfűzni. 

A Kormányhivatal kezdeményezte a régi rendeletek felülvizsgálatát. Időszerű a 

dolog, mivel 2002-ben születtek a rendeleteik, az ellátási körzetben is voltak 

változások. A rendelet-tervezet a jelenlegi, valós helyzetet tartalmazza. Az 

ügyeleti ellátásról Encs alkot rendeletet, amit szintén beterjesztettek. Azt el kell 

itt is fogadni, illetve véleményezni. Javasolja a rendelet elfogadását, valamint 

azt, hogy értsenek egyet az encsi rendeletben foglaltakkal. 

 

A képviselő-testület tagjainak száma 7 fő, jelen van 6 fő, akik 6 igen, egyhangú 

szavazattal elfogadták és megalkották: 

 

Ináncs Község Önkormányzata  

Képviselő-testületének 

7/2016.(IX.29.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási 

körzetek megállapításáról 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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Ináncs község képviselő-testülete 7 fő, a döntéshozatalban részt vevő képviselők 

száma 6 fő, ebből 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

211/2016.(IX.28.) önkormányzati  határozata egészségügyi alapellátás 

körében kialakított körzetekről 

Ináncs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Encs Város 

Önkormányzat egészségügyi alapellátás körében kialakított körzetekről szóló 

rendelet-tervezetét, melynek tartalmával, mint az ügyeletet igénybe vevő és 

társult önkormányzat egyetért. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

3/2. Hatáskör átruházás szilárdhulladék-kezelési közszolgáltatás kapcsán 

 

Nagyné Halmai Katalin jegyző:     

Tájékoztatja a testületet, hogy a Kormányhivataltól kaptak szakmai segítséget, 

melyet minden település polgármesterének és a képviselőknek is kiküldtek. Az 

év végén letelik a 3 éves időszak, mely időtartamban a Katasztrófavédelmi 

szervezet gondoskodott a szemétszállítási szolgáltatásról. A térségnek van un. 

hulladékgazdálkodási társulása, erre építkezve célszerű a szolgáltatás kérdését 

megoldani. A Társulás tagjai az önkormányzatok. A társulást felhatalmazva a 

hulladékgazdálkodási szolgáltató megtalálására és szerződés kötésére 

egyszerűbben tudnák a kérdést megoldani, mint ha közbeszerzési eljárást 

indítanának egyedileg a települések. Ehhez az lenne szükséges, hogy ha 

felhatalmaznák a társulást, hogy a szolgáltatás megvalósulásához a szükséges 

intézkedéseket tegyék meg. A szolgáltatási díjak továbbra is változatlanok 

maradnának, díjat emelni nem lehet. Mivel az idő sürget és nem tudnak jobb 

megoldást, javasolja a társulás felhatalmazását. 

 

Ináncs község képviselő-testülete 7 fő, a döntéshozatalban részt vevő képviselők 

száma 6 fő, ebből 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
212/2016.(IX.28.) önkormányzati határozata  a Települési Szilárdhulladék-
kezelési közszolgáltatás megszervezésére vonatkozó hatáskör átruházásáról a 
Hernád Völgye és Térsége Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás 
részére 
 
Ináncs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi döntést hozza: 
 
A lakossági szilárdhulladék-kezelési közszolgáltatás zavartalan biztosítása 
érdekében a közszolgáltatás megszervezésére vonatkozó hatáskörét a képviselő-
testület visszavonásig a  Hernád Völgye és Térsége Szilárdhulladék-kezelési 
Önkormányzati Társulásra átruházza. Megbízza a társulást, hogy helyette és 
nevében a szolgált6atás megszervezéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedés 
megtételére. 
 
Felelős: polgármester,  
Határidő: azonnal 
 

3/3 ASP pályázat benyújtása 

 

Nagyné Halmai Katalin jegyző: 

Tájékoztatja a testületet, hogy 2017. 01.01.-től országosan egységes, un. ASP 

központi nyilvántartó és könyvelési rendszer lesz. Ahhoz, hogy a rendszer 

működjön, megfelelő informatikai rendszerrel kell rendelkeznie a hivatalnak. Az 

informatikai eszközökre pályázatot lehet benyújtani, mi az 1. kategóriába 

tartozunk, ahol hivatali szinten 6 mFt-ra pályázhatunk. Szakember segítségét 

kell igénybe venni, szükséges a meglévő számítógéppark áttekintése, a 

beszerzendő eszközök körének meghatározása.  Miskolcon lesz tájékoztató, ahol 

a pályázat elkészítéséhez segítséget nyújtanak, valamint a dolgozókat később 

képezni fogják a rendszer használatára. Választási lehetőségük nincs, a 

jogszabályi előírásoknak eleget kell tenni. Javasolja a pályázat benyújtását, 

melyet gesztorként, Ináncs község önkormányzata tud benyújtani. 

 

Ináncs község képviselő-testülete 7 fő, a döntéshozatalban részt vevő képviselők 

száma 6 fő, ebből 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

213 /2016.(IX.28.) önkormányzati határozata ASP rendszer országos 

kiterjesztéséhez informatikai eszközökre pályázat benyújtása 

Ináncs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – Csobád és 

Hernádszentandrás községek önkormányzatai felhatalmazásával élve - az 

Ináncsi Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi településére (Ináncs, Csobád, 

Hernádszentandrás) kiterjedően - a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 pályázati kiírásra 

pályázatot nyújt be az ASP rendszer kiépítéséhez szükséges informatikai 

eszközök beszerzésére, 6 m Ft összeghatárig. 

A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

Határidő: 09.30. 

Felelős:  polgármester, jegyző 

 

3/4. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati        

Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához történő csatlakozásról 

 

Nagyné Halmai Katalin jegyző: 

Az előző évek hagyományait követve javasolja, hogy csatlakozzon az 

önkormányzat a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat következő évi fordulójához, 

a korábbi évben meghatározott feltételekkel és támogatási mértékkel.  

 

Ináncs község képviselő-testülete tagjai száma 7 fő, a döntéshozatalban részt 

vevő képviselők száma 6 fő, ebből 6 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozta: 
 

Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

214/2016.(IX.28.) önkormányzati  határozata a Bursa Hungarica 2017. évi 

pályázathoz való csatlakozásról 

Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előző évek gyakorlatának 

megfelelően a 2016/2017.-es tanévben is csatlakozik a BURSA pályázat 

rendszeréhez. 

A képviselő-testület kizárólag azokat a felsőoktatási hallgatókat támogatja, akik 

életvitelszerűen Ináncson laknak. 

Az önkormányzati támogatás összege havi 5.000.-Ft/fő/hó. 

Felkéri a hivatal jegyzőjét a kiírás elkészíttetésére, a községben történő 

kihirdetésére, valamint a pályáztatás lebonyolítására. 

Határidő: október 3.  

Felelős: polgármester, jegyző,  

 

 

 

3/5. ÉRV gördülő fejlesztési terv 
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Kiss Péter: 

Tájékoztatja a testületet, hogy a közmű vagyon önkormányzati tulajdonban van, 

ennek a működtetéséhez gördülő fejlesztési tervet kell az üzemeltetőnek 

készíteni. A tervben meg kell határozni a következő évekre a szükséges 

fejlesztéseket, karbantartási munkákat, mely szükséges a rendszer 

működtetéséhez. Mivel önkormányzati vagyon, nekünk kell jóváhagyni ezt a 

tervet. Az Energia Hivatal felülvizsgálta a tervet, javasolja jóváhagyni a 

tervezetet, melyet a szolgáltató elkészített. 

 

A képviselő-testület tagjainak száma 7 fő, jelen van 6 fő, akik 6 igen szavazattal 

az alábbi határozatot hozták:  

 

Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

215/2016. (IX.28.) sz. önkormányzati határozata ÉRV Gördülő Fejlesztési 

Terv elfogadásáról 

Ináncs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte az ÉRV által 

elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet, az abban foglaltakkal egyetért, nem kíván 

észrevételt tenni. 

A testület megbízza a polgármestert a nyilatkozat aláírásával. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

3/6. Idősek napja megrendezése 

 

Kiss Péter polgármester: 

Tájékoztatja a testületet, hogy közeledik november hónap, amikor az idősek 

napját szokták megrendezni. Javasolja a testületnek, hogy az idén is kerüljön 

megrendezésre ez a hosszú éves hagyományokkal bíró rendezvény. Időpontként 

javasolja november 26.-át szombaton, 11 órai kezdettel. Azért kell mielőbb 

eldönteni, mert a „Pom-Pom Familiát” szeretnék meghívni, és időben el kell 

kezdeni a szervezést, a fellépőket lefoglalni, a műsort megszervezni. Kéri a 

testületet döntsenek. 

 

A képviselő-testület tagjainak száma 7 fő, jelen van 6 fő, akik 6 igen szavazattal 

az alábbi határozatot hozták:  
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Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

216/2016.(IX.28)  önkormányzati határozata az Idősek Napja megtartásáról 

Ináncs Községi Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy 2016. 

november 26.-án 11 órától idősek napi rendezvényt szervez. Az idősek részére 

meleg ebédet és a szociális rendeletében meghatározott mértékű és feltételek 

szerinti utalványt biztosít. Meghívásra az 58. életévüket betöltött nők, és a 62. 

életévüket betöltött férfiak kerülnek. 

A testület felkéri a Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetőjét az ünnepi 

műsor előkészítésére, a rendezvény megszervezésére. A testület megbízza a 

polgármestert, gondoskodjon a vendéglátásról. 

Felelős: polgármester, jegyző, Szoc. Alapsz. Kp. vezetője 

Határidő: november 26. 

 

Nagy Endre képviselő: 

Tájékoztatja a testületet, hogy 2016. augusztus 19.-én megtörtént az igazgatói 

kinevezése újabb 5 évre. Megköszöni a testületnek, hogy támogatták a 

pályázatát. 

Kiss Péter polgármester: 

A testület nevében gratulál az igazgatói kinevezéshez, további munkájához jó 

erőt, egészséget kíván. 

 

3/7. Polgárőrség ügye 

 

Kemény Ferenc képviselő: 

Fel vannak a lakosok háborodva a romló közbiztonság miatt. Sok helyen 

működik a polgárőrség, azonnali felállítását javasolja. Főleg az egyedülálló idős 

emberek nincsenek biztonságban. Van olyan, akinek van veszteni valója, van 

akinek nincs. Borzasztó, hogy mi van a Rákóczi utcában is, nagyon sokan 

betelepültek. 

Kiss Péter polgármester: 

Már korábbi időszakban is próbálkoztak a polgárőrség megalakításával, de csak 

2 fő jelentkezett, ingyen nem akarja vállalni senki.  Az új mezőőri szolgálat 

nemcsak a krumplit fogja őrizni, ellátnák az éjszakai járőrözést is. 

Közbiztonsági feladatokat is ellátnak majd. Örüljünk, hogy nagyobb probléma 

még nem történt a településen, minden lakás elé nem lehet polgárőrt állítani. 

Nem tudjuk a lakáseladást megakadályozni. A tulajdonos eladja, akinek akarja, 

nem tudunk mit tenni. A kamera rendszer sok információt ad a rendőrség 

számára. Ez segített a legutóbbi betöréssorozat kapcsán is. 

Nagyné Halmai Katalin jegyző: 

Csobádon megtörtént a polgárőrség létrehozása. Valakinek fel kell vállalni a 

szervezést. Vannak törvényi előírások, melyeket be kell tartani. 1 évbe került a 

létrehozása. Jelenleg nagy lelkesedéssel megy a járőrözés Csobádon. Nem 

minden nap járőröznek, csak hétvégén, este és éjjel valameddig. Itt sincs 
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akadálya a szervezet létrehozásának, azonban azt valakinek fel kell vállalnia és 

elvégezni az ügyintézést. Cégbírósági bejegyzés és több hatóság kell hozzá. 

Nem megy egyik napról a másikra. A lakosságnak is vannak kötelességei saját 

vagyonuk megóvása kapcsán. Ináncson jellemző az, hogy sem a kerékpárokat 

nem zárják le, sem a kapukat, ajtókat, pincéket nem zárják. Eddig szerencsére 

nagyobb baj nem volt, de a jelenlegi helyzetben meg kell tenni, amit csak lehet a 

saját védelmük érdekében. 

Gulyás Pál képviselő: 

Egyetért Kemény Ferenc képviselő úrral, érdekelné, hogy felhívásra mennyien 

jelentkeznének polgárőrnek? Szívesen részt vesz a szolgálatban és annak 

létrehozásában. 

 

3/8. Céllövöldés kérelme 

 

Kiss Péter polgármester: 

Tájékoztatja a testületet, hogy megkereste egy céllövöldés, hogy kibérelné a 

területet búcsúi napokra 5 év időtartamra, amihez kizárólagosságot kér. Erre az 

évre fizetne 60 eFt-ot, azzal a feltétellel, hogy nem engedünk be a településre 

más mutatványost. Javasolja, hogy ne adják oda 5 évre, hanem csak 1 év 

időtartamra ugyancsak 60 eFt összegért. 

Gulyás Pál képviselő: 

Nekünk van egy rendeletünk, fizesse ki azt ami jár, kizárólagos jogot nem 

formálhat. 

Kemény Ferenc képviselő: 

Fizessenek napidíjat, ne legyenek itt sokáig, az előző években használták az 

öltöző vizesblokkjait is, valamint az áramot. 

Nagyné Halmai Katalin jegyző: 

A rendeletben leírtak alapján kell eljárni, a rendeletben nincs kizárólagosság. 

Nem tehetünk kivételt, nem javasolja a kizárólagosságot és az 5 év bérletet. 

Kemény Ferenc képviselő: 

Tájékoztatja a testületet, hogy közvilágítási felújítási munkát végeznek az 

állomás felé, mivel rossz állapotban vannak a villanyoszlopok és átkerülnek a 

másik oldalra, hogy a járdát világítsák. 

 

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

megköszönte a részvételt, és az ülést 16,
30  

órakor befejezettnek nyilvánította. 

 

 

Kmf. 

 

 

Kiss Péter                                                                      Nagyné Halmai Katalin 

polgármester                                                                      jegyző 


