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JEGYZŐKÖNYV  
 

Készült: Ináncs Község képviselő-testületének 2013. október 10-én 15,00 

megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 
 
Helye: Ináncsi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozó terme 3851 Ináncs, 
Kossuth u. 26. szám 
 
Meghívásra megjelentek: 
                      Kiss Péter                                  polgármester 
                      Tóth János                                 alpolgármester 

  Gulyás Pál                                 képviselő 
  Kassai Béla                                képviselő 
  Nagy Endre                                képviselő,  

 
Meghívásra tanácskozási joggal megjelent: 
                      Nagyné Halmai Katalin             jegyző, 
                                              
Meghívás ellenére nem jelent meg, de távolmaradását bejelentette: 
                      Montvajszki Ferenc                   képviselő 
                      Nagy Endre                                képviselő 
 
 A jegyzőkönyvet vezeti: 
                       Szeszták Istvánné                     igazgatási és szoc.főea. 
 
Kiss Péter polgármester: 
Köszönti a testületet, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 fő 
képviselőből 5 fő jelen van. Montvajszki Ferenc, valamint Nagy Endre 
képviselő távolmaradását bejelentette. Tájékoztatja a testületet, hogy pályázati 
határidők miatt vált szükségessé a rendkívüli ülés összehívása. Javasolja, hogy a 
napirendi pontokat a meghívó szerint fogadják el. 
 
A képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal elfogadta a javaslatot a 
napirendre vonatkozóan, az alábbiak szerint: 
 
Napirend:  
 
                1./ Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás csökkentését szolgáló 
                      támogatás igénylése 
                     Előadó: Kiss Péter polgármester 
 
                2./ Indítványok, bejelentések 
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Napirend tárgyalása: 
 
1./   Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás csökkentését szolgáló 
        támogatás igénylése 
        Előadó: Kiss Péter polgármester 
 
Kiss Péter polgármester: 
Tájékoztatja a testületet, hogy az elmúlt években az üzemeltető az érintett 
önkormányzatoknak együttesen adta be a támogatási kérelmet, azonban a 
törvény változása miatt az önkormányzatoknak egyedileg kell most benyújtani a 
kérelmet. Kéri a testületet, adjanak felhatalmazást az igénylés benyújtására. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
190/2013.(X.10.)önkormányzati határozata a lakossági víz- és 
csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentését szolgáló támogatás igénylése 
Ináncs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván 
benyújtani a 2013. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak 
csökkentését szolgáló támogatásra a 90/2013.(X.7.) VM rendelet értelmében. 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázat benyújtásával. 
Határid ő: 2013.10.15. 
Felelős: polgármester 
 
2./ Indítványok, bejelentések 
 
 
2/1. Szociális tűzifa támogatás igénylése 
 
Kiss Péter polgármester: 
Tájékoztatja a testületet, hogy megjelent a BM rendelet a szociális tűzifa 
igénylésről. A lakásfenntartási támogatásban részesülők száma alapján, annak a 
kétszerese igényelhető. A tavalyihoz képest változás történt.  Jelenleg az állam 
13 eFt+ ÁFA (16.510.- Ft) támogatást ad köbméterenként, melyhez az 
önkormányzatnak 1.000 Ft+ÁFA önrészt, és a szállítási költséget kell vállalni.  
Ha az állam ennyi pénzt ad, akkor ne hagyjuk ki ezt a lehetőséget. Az a cél, 
hogy lehetőleg minél több családnak tudjunk támogatást nyújtani. Javasolja, 
hogy igényeljünk 150 m3-t, melyhez vállaljuk az önerőt. 
Tóth János alpolgármester: 
Most kb.170 család jön szóba, ez 340 m3 tűzifát jelent, ami kb. 1,5 mFt. Nagyon 
sok ez az összeg. 
 



Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
3851 Ináncs, Kossuth u. 26. 
Tel:46/556-010 
 

3 
 

Gulyás Pál képviselő: 
Javasolja, hogy igényeljünk 150 m3-t, ami még mindig több mint duplája az 
előző évinek. 
Kiss Péter polgármester: 
Legjobb lenne, ha az Encsi Erdészettől hozatnánk a fát, mert a km is számít. 
Átlagban 20-22 km-t lehet számítani, az erdészeti ár 17.800 Ft, kb 21 e Ft-ra jön 
ki fuvarral együtt. A tűzifa kiszállításáról is az önkormányzatnak kell 
gondoskodnia. 
Javasolja 150 m3 tűzifára benyújtani az igényt, mert ennyire van fedezet. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 191/2013.(X.10.) 
önkormányzati határozata a szociális tűzifa igényléséről 
Ináncs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az 
57/2013.(X.4.) BM  rendelet alapján 150 m3 szociális tűzifa igényt nyújt be. 
Az önkormányzat vállalja, hogy az önerőt 190.500 Ft összegben a 
költségvetéséből biztosítja. 
A testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt a szociális tűzifa igény 
benyújtásával. 
Határid ő. október 15. 
Felelős: polgármester, jegyző 
 
2/2. Encs gesztorságával működő szociális alapellátások további    
működéséről 
 
Kiss Péter polgármester: 
Tájékoztatja a testületet, hogy dec. 31-ével megszűnik a  szociális feladatellátási 
szerződés, mely Encs gesztorságával működött. Javasolja, hogy 
kezdeményezzük Encs felé, hogy társulást hozzunk létre a családsegítő és 
gyermekjóléti szolgálat ellátására. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
192/2013.(X.10.) önkormányzati  határozata a korábban   Encs 
gesztorságával működött szociális alapellátások további működtetéséről  
Ináncs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a korábban 
Encs Város gesztorságával, az Encsi Gondozási Kp.Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat  (3860 Encs, Táncsics út 2.szám ) intézményi 
rendszerén keresztül működtetett Encs és Térsége Szociális Társulás keretében 
ellátott gyermekjóléti szolgáltatás és családsegítés  jövőbeni ellátási módjára 
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vonatkozó lehetőségeket és az alábbi kezdeményezéssel él Encs Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete felé: 
Ináncs Község Önkormányzata képviselő-testülete – a korábbi évek jó 
együttműködése és a feladatellátás magas szakmai színvonala megtartása 
érdekében – a fentiekben megnevezett szociális alapellátások biztosítása és 
gazdaságos működtetése érdekében jogi személyiségű társulás létrehozását 
kezdeményezi Encs Város Önkormányzata felé 2014.január 1.-i időponttal.  
A Képviselő-testület egyidejűleg azzal a kéréssel fordul Encs Város 
Önkormányzata Képviselő-testületéhez, - a társulás létrehozására vonatkozó 
döntés meghozatalát követő adminisztrációs feladatok elvégzése, valamint a 
működési engedélyeztetés idejére – járuljon hozzá, hogy a szociális intézménye 
feladat-ellátási szerződés keretében legkésőbb 2014. december 31.-ig, illetve a 
szükséges ideig továbbra is ellássa Ináncs község vonatkozásában a 
gyermekjóléti és a családsegítő szolgáltatást. 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy jelen határozatot továbbítsa 
Encs Város Önkormányzatához, hogy a szükséges intézkedések haladéktalanul 
megtehetőek legyenek. 
A képviselő-testület felkéri Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületét, 
hogy döntéséről mielőbb értesítsék Ináncs Község Önkormányzatát. 
Határid ő: október 15. 
Felelős: polgármester, jegyző 
 
2/3. Közösségi Ház átadása 
 
Kiss Péter polgármester: 
Letisztázódott a Görög kápolna szentelésének, illetve a Közösségi Ház 
átadásának időpontja. 2013. 10.22-én délután 14 órakor lesz az ünnepség. Ezzel 
kapcsolatosan egyeztetés történt a görög paróchus atyával, a római katolikus 
plébános atyával, valamint a Kuratórium elnökével.  A görög paróchus atya 
koordinálja a rendezvényt. A költségeket négyen álljuk, azon lesz, hogy 
arányosan osszák meg a költségeket. A végleges egyeztetés pénteken lesz, ahol 
konkretizálódnak a dolgok. 
 
Mivel egyéb hozzászólás, bejelentés, indítvány nem hangzott el, a polgármester 
megköszönte a megjelenést és a rendkívüli  ülést befejezettnek nyilvánította. 
 

Kmf. 
 
 
Kiss Péter                                                                       Nagyné Halmai Katalin 
polgármester                                                                                jegyző 


