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

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ináncs, Csobád és Hernádszentandrás községek képviselőtestületeinek 2013. február 20.-án 14,00 megtartott együttes üléséről.
Helye: Közösségi Ház nagyterme, Ináncs (Rákóczi út 7. szám)
Meghívásra megjelent képviselő-testületi tagok:
Kiss Péter
polgármester Ináncs
Tóth János
alpolgármester
Kassi Béla
képviselő
Gulyás Pál
képviselő
Montvajszki Ferenc
képviselő
Nagy Endre
képviselő
Bukovenszki István
polgármester Csobád
Mikola Vincéné
alpolgármester,
Budai Elemér
képviselő,
Rohályné Bancsók Beáta
képviselő,
Üveges Gábor
polgármester Hernádszentandrás
Pongrácz Istvánné
alpolgármester
Szűcs Józsefné
képviselő
Ignácz Melinda
képviselő,
Kavasánszki István
képviselő,
Meghívásra, tanácskozási joggal megjelentek:
Nagyné Halmai Katalin
jegyző
Nevelős Gábor
mb. körjegyző
Csucsi István
RNÖ elnöke Csobád
Meghívás ellenére nem jelent meg, de távolmaradását bejelentette:
Hudopkó József
képviselő, Csobád
Montvajszki Bertalan
képviselő, Ináncs

A jegyzőkönyvet vezeti:
Szeszták Istvánné

igazgatási és szoc.főea.

Kiss Péter Ináncs község polgármestere:
Köszöntötte a megjelent képviselő-testületeket, polgármester kollégákat, a
jegyzőket, valamint a Csobádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökét.
Megállapítja, hogy a testületek határozatképesek.
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Javasolja, hogy a napirendi pontokat a meghívó szerint fogadják el.
A meghívó a jegyzőkönyv melléklete.
Az ináncsi képviselő-testület 6 igen szavazattal, a csobádi képviselő-testület 4
igen szavazattal, a hernádszentandrási képviselő-testület 5 igen szavazattal
elfogadta a javaslatot a napirendre vonatkozóan, az alábbiak szerint:
Napirend:
1./ Közös hivatal költségvetésének megtárgyalása és elfogadása
Előadó: Kiss Péter polgármester

2./ Indítványok, bejelentések

Napirend tárgyalása:
1./ Közös hivatal költségvetésének megtárgyalása és elfogadása
Előadó: Kiss Péter polgármester
Kiss Péter polgármester Ináncs:
Az írásos anyagot mindenki részére megküldték. Elnézést kér, hogy nem
egyszerre mentek ki az írásos anyagok, ennek az az oka, hogy naponta újabb
információk érkeztek, amelyek miatt változtatásokat kellett eszközölni. A
megszigorítások hatására drasztikusan csökkent a közös hivatal finanszírozása,
mely hatással van a költségvetésre. Ez ellen nem tudunk mit tenni. Több
fórumon is jeleztük ezt a problémát – a kormány biztosítson megfelelő fedezetet
és költségvetést, mert ellehetetlenítik a községeket – de egyelőre nem lett hatása.
Kész tények elé vagyunk állítva. Abból kell gazdálkodni, ami van. Táblázati
formában elkészült a közös hivatal költségvetése, mely egy tört év, mivel a
januári és februári költségvetés még nem közös, mivel márciustól áll fel a közös
hivatal. A finanszírozást a közös hivatal felállítása után fogjuk megkapni. Sok
vita nem lehet, tényként kell kezelni a dolgokat. Bízik abban, hogy a kormány is
belátja majd, hogy pénz nélkül nem lehet az általuk elképzelt „hatékony”
közigazgatást működtetni. A vitát megnyitja, várja a testületek kérdéseit,
véleményeit.
Nagyné Halmai Katalin jegyző:
Köszönti a három testületet. Azt a táblarendszert adtuk ki, amit Ináncson
használunk a költségvetéshez. Igyekeztek a kollégák áttekinthető, kiolvasható
táblázatot készíteni. Egy anyag akkor tárgyalható, ha áttekinthető. A szöveges
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előterjesztésben a főbb szempontokat kiemelte. Ismertette a bevételi – és kiadási
adatokat a táblázatból. Adott helyzetből indultunk ki. Van egy meglévő személyi
állomány. Az volt a megállapodásban, hogy maradjanak meg a dolgozók. Az a
létszám, amit a járáshoz elvittek, nem arányos azzal a feladat mennyiséggel,
amit számszerűleg elvittek. Tudjuk, hogy a valóságban átvett ügyek száma
maximum 10-20 db. Ehhez képest itt maradtak azok az ügykörök, melyek 100as nagyságrendben fordulnak elő mindhárom településnél. Ezeken túl is marad
nekünk elég dolog, pl. start közmunka, ami óriási feladat az apparátusnak,
jelentős leterheltséget jelent. Ezen okok miatt sem lehetett a létszámot
továbbcsökkenteni, hiszen így is kétséges a megfelelő szintű feladatellátás.
Ez a kiindulási alapja a költségvetésnek, hogy a meglévő létszámmal
dolgozzunk tovább. A finanszírozást 8 fővel számoltuk a költségvetésben
bevételi oldalon májustól, ebből kell kigazdálkodni a státuszon lévő 9 fő, illetve
az októbertől gyesről visszajövő 10.-ik fő bérét és egyéb járandóságait. Az első
2 hónapra mindenki fizeti a saját költségvetéséből az időarányosan kapott
normatívából a kiadásait, majd a március hónaptól kell közös kasszából
gazdálkodni. Az a fő szempont, hogy mindhárom településen a lakosságot
helyben kell kiszolgálni. Tájékoztatja a testületeket, hogy a feladatellátást kis
mértékben át kívánja rendezni, mely a lakosságot nem érinti. A beterjesztett
anyag szűkösen tartalmazza a legindokoltabb kiadásokat, viszont az épületek
rezsijét az önkormányzatoknak kellene vállalni és akkor nem kell kiegészítő
hozzájárulást fizetni. Ez azért is célszerű, mert egy bizonyos fogyasztásmérőt
nem lehet két néven szerepeltetni, egy számla fog keletkezni. Azt gondolja,
hogy ezzel a költségvetéssel el tud indulni a hivatal. A féléves beszámolónál
lehet arra visszatérni, hogy a valóságban hogyan alakulnak majd a kiadások,
esetleg szükség lesz-e módosításra, vagy akár a költségek kiegészítésére.
Nevelős Gábor mb. körjegyző:
Tájékoztatásként elmondja, hogy még a tegnapi folyamán is érkezett módosítás
a KGR rendszeren keresztül a tervezéshez, ill. napról napra változik a szakmai
iránymutatás ezekhez a feladatokhoz. Még lesz egy plusz feladat, mivel a
január-februárt mindkét hivatalnak beszámolóval le kell majd zárnia. Az a tény,
- hogy a 8 főre kapott normatívából 10 főt fogunk foglalkoztatni – azt jelenti,
hogy az átlagbér el van maradva az országostól. Csobád-Hernádszentandrás
képviselői által kapott tábla kiegészül egy 4. sorral (január-február) időszakra,
erre az időszakra is el kell fogadni a költségvetést.
Tóth János alpolgármester Ináncs:
Sok mindenen vitatkozni nem tudunk. Év közben úgyis szükséges lesz
módosítani. Ez egy reális költségvetés, a tervezési előírásoknak megfelel,
javasolja elfogadásra.
Gulyás Pál képviselő Ináncs:
Kapunk-e annyi állami normatívát, ami a közös hivatal költségvetését lefedi?
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Kiss Péter polgármester Ináncs:
Ez a bevétel nem teljesen fedi le a hivatal költségvetését, mivel a rezsi költség
nincs benne. Javasolja a közös hivatal költségvetését a beterjesztett formában
elfogadni.
Az ináncsi képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 130/2013.(II.20.)
önkormányzati határozata az Ináncsi Közös Önkormányzati Hivatal 2013.évi
költségvetéséről
Ináncs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ináncsi Közös
Önkormányzati Hivatal 2013.évi költségvetését a beterjesztett formában - mely
tartalmazza a csobádi és a hernádszentandrási kirendeltségek költségvetését is -,
29.314 e Ft bevétellel,
29.314 e Ft kiadással jóváhagyja.
Határidő: azonnal, illetve 2013.december 31.
Felelős: polgármester, jegyző
A csobádi képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Csobád Község Önkormányzat Képviselő-testületének ../2013.(II.20.)
önkormányzati határozata az Ináncsi Közös Önkormányzati Hivatal 2013.évi
költségvetéséről
Csobád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ináncsi Közös
Önkormányzati Hivatal 2013.évi költségvetését a beterjesztett formában - mely
tartalmazza a csobádi és a hernádszentandrási kirendeltségek költségvetését is -,
29.314 e Ft bevétellel,
29.314 e Ft kiadással jóváhagyja.
Határidő: azonnal, illetve 2013.december 31.
Felelős: polgármester, jegyző

A hernádszentandrási képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Hernádszentandrás
Község
Önkormányzat
Képviselő-testületének
…../2013.(II.20.) önkormányzati határozata az Ináncsi Közös Önkormányzati
Hivatal 2013.évi költségvetéséről
Hernádszentandrás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ináncsi
Közös Önkormányzati Hivatal 2013.évi költségvetését a beterjesztett formában mely tartalmazza a csobádi és a hernádszentandrási kirendeltségek
költségvetését is -,
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29.314 e Ft bevétellel,
29.314 e Ft kiadással jóváhagyja.
Határidő: azonnal, illetve 2013.december 31.
Felelős: polgármester, jegyző
Az Ináncsi Közös Önkormányzati Hivatal 2013.évi költségvetése a jegyzőkönyv
melléklete.

2./ Indítványok, bejelentések
Kiss Péter polgármester Ináncs:
Javasolja átgondolni a testületeknek, a további társulási lehetőségeket. Encs nem
működik együtt velünk, a gyermekjóléti szolgálat nem működik, a feladat nincs
ellátva 2 hónapja, effektív munkavégzés nincs. Javasolja, hogy mi kérjük le az
állami támogatást és mi végezzük el a feladatot. Ezen el kell gondolkodni, hogy
milyen társulási formában tudunk együtt működni a gyermekjóléti szolgálat, a
szociális feladatok, valamint az óvodai ellátás területén.
Bukovenszki István polgármester Csobád:
Át kell beszélni ezeket a dolgokat, társulást kell alakítani, mivel a szociális
ágazat 6 hónap múlva megszűnik.
Üveges Gábor polgáremster Hernádszentandrás:
A kistérségi társulás 01.01-gyel megszűnt, lehet tovább működtetni, de forrást
nem nyújt hozzá az állam.
Nevelős Gábor mb. körjegyző:
A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat nem kistérségi, hanem önkormányzati
társulásban működik. Minden önkormányzati társulást felül kell vizsgálni,
dönteni kell, hogy melyik társulási formát kívánjuk tovább működtetni.
Megfelelő szakmai háttérrel nem kell 32 önkormányzattal birkózni, hanem 3,
vagy 5 településsel gazdaságosabban és ésszerűbben lehet ezeket működtetni.
Helyi dolgokban kell gondolkodni, ha finanszírozható és megoldható a dolog.
Ebben az évben nem fogunk tudni kijönni a jelenlegi társulásból.
Üveges Gábor polgármester Hernádszentandrás:
Most még ezekről a dolgokról nem tudunk dönteni. Javasolja, hogy márciusban
térjünk vissza a dologra, ha az év második felétől alkalmazni szeretnék a közös
társulást.
Kiss Péter polgármester Ináncs:
Kilépni ki lehet a többi település engedélye és hozzájárulása nélkül is.
Tóth János alpolgármester Ináncs:
A kilépésnek van több módja. Az alapító okiratban vannak kizárási feltételek, ha
nem fogadjuk el a költségvetést, kizárnak.
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Nagyné Halmai Katalin jegyző:
A gyermekjóléti szolgálat ellátása kötelező önkormányzati feladat. Ezen az éven
06.30.-ig felül kell vizsgálni a társulási megállapodásokat, 07.01.-től ki lehet
szállni a társulásból. Nagy problémát jelent az Orsi kiesése és nagy terhet ró
ránk. Az encsi Gondozási Központ családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatást
ebben az évben még nem nyújtott, pénzt viszont kérnek. Még magasabb
összeget határoztak meg számunkra hozzájárulásként az idei költségvetésben,
holott a dolgozói létszám csökkent január 1.-től. Javasolja, hozzuk haza ezt a
feladatellátást a saját szociális intézményünkbe.
Üveges Gábor polgármester Hernádszentandrás:
Javasolja márciusban visszatérni a dologra, addig meg kell nézni a szükséges
paramétereket. Felkérték a szociális intézmény vezetőjét, készítsen elő egy
számítási anyagot, hogy megalapozott döntés születhessen.
Bukovenszki István polgármester Csobád:
Javasolja, hogy a belső ellenőrzést, valamint az orvosi ügyeletet ne bolygassuk,
de a többi dolgon érdemes elgondolkodni.
Kiss Péter polgármester Ináncs:
Vegyük számba mindhárom településen a társulási lehetőségeket és
megfontoltan, de mielőbb döntsünk.
Gulyás Pál képviselő Ináncs:
A „Gyerekesély” pályázatról kér felvilágosítást.
Üveges Gábor polgármester Hernádszentandrás:
Az Encsi Kistérség a Máltai Szeretetszolgálattal 600 MFt-ot nyert, melyet 0-5
éves korú gyermekek felzárkóztatására, képzésére, táboroztatására lehet
fordítani. A programokat összeállították, a jó programcsomagok bementek a
kistérségbe, ezeket össze kellett volna fésülni, de ez meghiúsult. Ezekről a
beadott pályázatokról, a konkrét, településekre lebontott programokról a
polgármesterek sem tudtak. Jelenleg sincsenek megfelelően tájékoztatva. Nagy
a zűrzavar, nem azok lettek a pályázatba beépítve, amiben az előzetes szakmai
egyeztetéseken megegyeztek. Ettől többet ő sem tud, annak ellenére, hogy
aktívan részt vett a tervezés folyamatában.
Kiss Péter Ináncs község polgármestere:
Megköszönte a megjelenést és a közös képviselő-testületi ülést befejezettnek
nyilvánította.

Kmf.
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Kiss Péter
polgármester

Bukovenszki István
polgármester

Üveges Gábor
polgármester

Nagyné Halmai Katalin
jegyző

Nevelős Gábor
mb.körjegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Mikola Vincéné
alpolgármester

Szűcs Józsefné
képviselő

Kavasánszki István
képviselő

Szeszták Istvánné
jegyzőkönyvvezető
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