
Ikrény község önkormányzat képviselő – testületének 9/2013. (VI.06.) számú jegyzőkönyve

 9/2013.          

                J e g y z ő k ö n y v

Ikrény  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2013.  június  6-án 
(csütörtökön)  18.00 órai   kezdettel  a  Polgármesteri  Hivatalban  tartott  nyilvános 
üléséről

Jelen vannak: 
1. Németh Tamás polgármester
2. Pallang Attila alpolgármester

                                       3.   Fodor Ildikó képviselő
                                       4.   Csáki István képviselő
                                       5.   Lőrincz Illés képviselő
                                       6.   Ferenczi Tamás képviselő
                                       
Tanácskozási joggal:

7. Komjáti János jegyző

Németh Tamás polgármester  köszönti  a  megjelenteket.  Majd a  jelenléti  ív  alapján 
megállapítja,  hogy a  megválasztott  7  képviselőből   fő  jelen van,  így  a  képviselő-
testület határozatképes, majd megnyitja az ülést.  1 fő képviselő igazoltan van távol. 
Fodor Ildikó képviselő asszony és Ferenczi Tamás képviselő késését jelezte

Németh Tamás polgármester: jegyzőkönyv hitelesítőknek Lőrincz Illés és Csáki 
István képviselő személyére tennék javaslatot.

A jegyzőkönyv hitelesítőkre tett  javaslatot  a képviselő-testület  4 igenlő szavazattal 
elfogadta.

 Németh  Tamás  polgármester: a  napirendi  pontok  kiküldésre  kerültek, 
kiegészítésként  6.  napirendi  pont  lenne  a  Győri  Hulladékgazdálkodási  Társulási 
Tanácsba tag választása, 7. napirendi pont Leader pályázatok. 

A  napirendi  pontok  kiegészítésére  tett  javaslatot  a  képviselő-testület  4  igenlő 
szavazattal elfogadta.

Napirend:
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1./  Ikrény község településrendezési tervének felülvizsgálata (szóbeli előterjesztés)
       Előadó: Komjáti János jegyző

2./ Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata. (szóbeli előterjesztés)
     Előadó: Komjáti János jegyző

3./ Előirányzatok átcsoportosítása a 2012. költségvetési rendeletben. (írásos 

     előterjesztés)

      Előadó: Németh Tamás polgármester

4./ Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtása (zárszámadás) (írásos   
     előterjesztés)
     Előadó: Németh Tamás polgármester

5./ Nefelejcs Nyugdíjas Klub kérelme
     Előadó: Németh Tamás polgármester

6./ Győri Hulladékgazdálkodási Társulási Tanácsba tag választása
     Előadó: Németh Tamás polgármester

7./ Leader pályázatok.
     Előadó: Németh Tamás polgármester

Napirend tárgyalása:

1./  Ikrény község településrendezési tervének felülvizsgálata (szóbeli előterjesztés)
       Előadó: Komjáti János jegyző

Németh Tamás polgármester: egy települési lakos  olyan ötlettel állt elő, hogy egy kb. 4 ha 
nagyságú  területre  kamion  parkolót  hoznának  létre.  Sajnos  a  mostani  helyzetben  nehéz 
termőföldet  venni.  Nem  sikerült  az  érdeklődőnek  külterületen  földet  venni.  A 
hulladékudvarnak kialakított hely elég lenne a kamionoknak parkolni, természetesen csak az 
ikrényieknek. Jegyző úrral beszéltünk arról, hogy ez jó vagy sem. Külső Győri út lenne a 
megközelíthetőség és a Széchenyi utca. A kamionok zöme most is ezt az utat használja. Csak 
úgy,  hogy a járdán állnak a József Attila utcában vagy a ház előtt.   Eladnánk neki azt a  
területet, itt tartunk most.

Komjáti János jegyző: az elmúlt héten jelent meg az igény erre, megígértük, hogy gyorsan 
fogunk rá mozdulni. A megjelölt területet meg tudja vásárolni. Az Ékes féle tótól a vasútig 
eső terület volt tervben eredetileg, de az nem jött össze. Ennek megfelelően lett módosítva a 
rendezési terv.  Támogatják az ilyen módosítást  az egy nagy terület  vonatkozásában.  A tó 
mellett sok vékony parcella van. Eddig eljutottunk, de a tulajdonos nem partner ebben, másik 
alkalmas területen sem tudtunk ilyet csinálni. Így jutottunk erre a belterületi részre. Az építési 
törvény  előírja  évente  egy  alkalommal  foglalkozni  kell  a  rendezési  tervvel.  A  jelenlegi 
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rendezési  terve  a  településnek  20  módosítással  rendelkezik,  így  továbbra  is  igényként 
megfogalmazódhat egy egységes rendezési terv. 

Kérdések, válaszok, vita

Pallang  Attila  alpolgármester:  mekkora  területről  beszélünk?  A  hulladéktároló  mennyi 
helyet  igényelt volna? A közeljövőben nem mondunk le a hulladékudvarról. 

Németh Tamás polgármester: 4000 m2. nagyságú. kb. ¼-ed része kb. biztos, hogy nem fog 
beférni a hulladékudvar. 

Komjáti János jegyző:  lesz erre más terület. 

Fodor Ildikó képviselő az ülésre 17.40 kor megérkezett. A képviselők létszáma 5 főre 
változott, a határozatképesség nem változott

Németh  Tamás  polgármester:  a  társulásnál  nincs  formálódó  dolog  arról,  hogy  a 
hulladékudvar kialakítását támogatnák.  Mennyire nehéz kialakítása?

Komjáti János jegyző: nem a kialakítás nehéz, hanem az hogy sem az edényzetet, sem az 
elszállítást nem akarja vállalni a szolgáltató a szolgáltatása keretében. Tehát a működtetés fog 
a településnek sokba kerülni, nem a kialakítás. 

Csáki István képviselő: a  vállalkozó saját  erőből alakítaná  ki  vagy az önkormányzatnak 
ehhez hozzá kell járulni? 

Németh Tamás polgármester:  nem adunk behajtási engedélyt a vállalkozóknak, így lehet 
kötelezni őket?

Pallang Attila alpolgármester: a börcsi hulladékudvar mekkora?

Komjáti János jegyző: 1000 m2 az irány, általában 30X30 méter terület és hozzá kiszolgáló 
út. 

Pallang Attila  alpolgármester:  ha eladjuk,  úgy adjuk el,  hogy hagyjunk meg egy részt. 
Odaadjuk használatra. Ha most gondjaink vannak a területtel, mi lesz 10 év múlva. 

Németh  Tamás  polgármester:  a  vállalkozó  megvásárolná  a  területet.  azt  a  területet  is 
használhatja viszont ha pályázaton  ilyen nyílik akkor tudjuk azt is igénybe venni.

Pallang  Attila  alpolgármester:  Ikrénybe  a  Széchenyi  út  országos  közút  csak  az  lenne 
kijelölve?

Komjáti  János  jegyző  közútkezelő  hozzájárulásával  lehet  használni,  illetve  alapvetően 
kiépíteni és használni a terminált.

Németh  Tamás  polgármester:  ha  a  hulladékudvar  kialakításra  kerül  és  így  hajlandó 
megvenni, akkor így tárgyalhatok tovább. Nem építési terület.
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Lőrincz Illés képviselő: erdőként van nyilvántartva előírás, hogy újra kell telepíteni. milyen 
költségbe kerül egy vállalkozónak, hogy ide állítja az autóját.  
Németh Tamás polgármester:  első körben nem fogja megérni nekik, az ingyen úttesthez 
képest nem. Hetente 5 panaszt kapok a parkoló kamionokkal kapcsolatban. 

Ferenczy Tamás az ülésre megérkezett  17.45-kor a képviselők létszáma 6 főre változott, 
határozatképesség nem változott.

Pallang Attila alpolgármester: támogatom, hogy legyen parkoló, kérdezzük meg, hogy a 
bérbeadás érdekli-e, megveszi-e ? pénzügyi bizottsági ülés és lehet dönteni. 

Németh Tamás polgármester:  a bérleti díj kidolgozása  a pénzügy bizottságnak a feladata.

Az  előterjesztéshez  több  kérdés,  hozzászólás  nem  volt  Ikrény  község  önkormányzata 
képviselő – testülete 6 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza.

                                         43/2013.(VI.6.) képviselő-testületi határozat: 
                                       
Ikrény  Község  Önkormányzata  képviselő-
testülete  elviekben  egyetért  kamionparkoló 
kialakításával  a  tulajdonában  álló  057 
helyrajzi számú ingatlanon.
Utasítja  a  Pénzügyi  és  Vagyonkezelő 
Bizottságát,hogy dolgozza ki  az  értékesítés, 
esetleg  bérbeadás  feltételeit, 
egyeztesse  le  azt  a  beruházóval  és  így 
terjessze  a  konkrét 
hasznosítási javaslatot a testület elé döntésre

 Felelős: Ferenczi Tamás bizottsági elnök
 Határidő: 2013. szeptember 15.

Ezt követően Németh Tamás polgármester az alap előterjesztés kérdésében feltett kérdésére
egyhangú 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza

                                            44/2013. /VI.6/ képviselő-testületi határozat
                                            

Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-
testülete  a  település  rendezési  terve 
felülvizsgálatáról készült b e s z á m o l ó t 
elfogadja. 
Megállapítja,  hogy  az  a  jelentős  számú 
módosításhatására  nehezen  követhető,  de 
új  rendezési  terv  készítését,anyagi 
lehetőségei  hiányában  nem  tartja 
időszerűnek.
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Ugyanakkor  utasítja  a  tisztségviselőket, 
hogy  figyeljék  a pályázati  lehetőségeket 
és  terjesszenek  finanszírozhatósági 
javaslatot a testület elé.

                                         Felelős: Németh Tamás polgármester
                                                       Komjáti János jegyző
                                         Határidő: folyamatos, beszámolás minden év utolsó testületi 
                                                       ülésén

2./ Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata. (szóbeli előterjesztés)
     Előadó: Komjáti János jegyző

Komjáti János jegyző: az lenne a lényege  a napirendnek, hogy a testületek kapjanak képet 
arról,  hogy állunk  önkormányzati  rendeletekkel  mennyire  szabályozott  a  település.  Nincs 
olyan szabályozási terület, ami nem lenne szabályozva. A baj az a rendeleteknél, hogy amióta 
megszűnt  a szabálysértési  eljárás az önkormányzati  rendeletekben nincsenek szankciók A 
végrehajtás ha nem önkéntes akkor részünkről a végrehajtás nagyon nem megy. Az elmúlt 
években  is  eljutottunk  oda,  hogy minden  rendeletünk  egységes  szerkezetű  volt  ebben  az 
évben még nem jutottunk el idáig, amint az aljegyző munkába áll, ez is megvalósulhat. 

Kérdés, hozzászólás  nem volt.

Németh Tamás polgármester kérésére a képviselő-testület egyhangú hat igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozza:

45/2013. /VI.6/ képviselő-testületi határozat

                                               

Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-
testülete  az  önkormányzati  rendeletek 
felülvizsgálatáról szóló előterjesztést 

e l f o g a d j a .

Megállapítja,  hogy  a  településen 
szabályozottság  jellemző,  de  a 
normák  az  önkéntes  jogkövetést  helyezik 
előtérbe  és  szankcionálást  nem  tudnak 
tartalmazni. 
Felhívja  a  jegyző  figyelmét,  hogy 
amennyiben  a  központi  jogszabályok  a 
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felhatalmazást  rendezik,  azonnal  tegyen 
javaslatot  annak  helyi  rendeletekben 
történő megjelenítésére.

                                                Felelős: Komjáti János jegyző

                                                Határidő: folyamatos, beszámolás 2013. dec.31.

3./ Előirányzatok átcsoportosítása a 2012. költségvetési rendeletben. (írásos 

     előterjesztés)

      Előadó: Németh Tamás polgármester

Németh  Tamás  polgármester: ha  olvastátok  elég  szép  költségvetési  szám  jött  ki  a 
módosítás 91 millió 555 millió 282 forintot takart, a negyedéves módosított költségvetés 245 
millió  434  ezer  613  ft-ra  növekedett.  Az  állami  hitelátvállalás  változtatta  meg   a 
költségvetésünket ez az ami módosított jelentősen, a többi tétel zömében átfutó tétel volt.

Ferenczi  Tamás  a  pénzügyi  és  vagyonkezelő  bizottság  elnöke:  A bizottság  ülésén  az 
anyagot áttekintette és megállapította, hogy az a valós pénzügyi folyamatokat tükrözi és így a 
Képviselő-testület részére elfogadásra ajánlja.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el

Az  előterjesztéshez  több  kérdés,  hozzászólás  nem  volt  Ikrény  község  önkormányzata 
képviselő – testülete 6 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal  
                                               

M e g a l k o t j a

                                                 5 /2013. (VI.05.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és szervei 2012. évi költségvetéséről szóló  3/2012. (II.22.) 

önkormányzati rendelete  módosításáról

 
4./ Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtása (zárszámadás) írásos előterjesztés
     Előadó: Németh Tamás polgármester
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Németh Tamás polgármester:  le van írva milyen problémákkal küzdöttünk tavaly. A 2013-
as év más  strukturákban működik  majd.  2012 éves  költségvetésben megvalósult  adatokat 
láthatjátok ebben. 

Ferenczi Tamás bizottsági elnök:  Áttekintettük ülésünkön úgy az írásos anyagot,  mint a 
táblázatos részeket. Látható, hogy a az éves folyamatok jelennek meg benne a valóságnak 
megfelelően. Elfogadásra ajánljuk a testületnek.

Kérdés, hozzászólás  nem volt.

Az előterjesztéshez  kérdés, hozzászólás nem volt Ikrény község önkormányzata képviselő – 
testülete 6 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal 

M e g a l k o t j a

6/2013. /VI.05./ önkormányzati rendeletét

az Önkormányzat  2012. évi költségvetési zárszámadásának elfogadásáról

5./ Nefelejcs Nyugdíjas Klub kérelme
     Előadó: Németh Tamás polgármester

Németh  Tamás polgármester: Gyopáros  Alpár  és  Kara  Ákos  országgyűlési  képviselők 
lehetőséget ajánlottak fel, hogy a nyugdíjasok megnézhetnék a parlamentet ülés időszakában. 
Megígértük a napirend előtti felszólalások időszakában kijönnének a nyugdíjasokhoz. Jövő 
héten hétfőn lett volna. 37-en jelentkeztek. Viszont az árvízi helyzetre tekintettel, elmarad a 
kirándulás.  1-2 héten belül szeretnék megvalósítani. Éves költségen felül 50 ezer forintot 
kérnek  a  buszköltségbe.  Nem  tudom  eléggé  hangsúlyozni,  hogy  a  legszervezettebb, 
legösszetartóbb szervezetről van szó. 

Kérdés nem hangzott el

Hozzászólások

Lőrincz  Illés  képviselő: távol  álljon  tőlem,  hogy  a  nyugdíjasokat  kényelmetlenségre 
kárhoztassam. Ha az iskolások mentek a parlamentbe, akkor a teljes útiköltséget a parlament 
állja, ingyenes volános, vasúti költség is. 

Németh  Tamás  polgármester: a  nyugdíjasaink  fizikai  teljesítőképessége  miatt 
tömegközlekedéssel nem megoldható. 

Pallang Attila alpolgármester: képviselői keretből felajánlhatnánk, ha részt veszünk rajta. A 
pénzügyi bizottság elnökét kérem, hogy vezesse a képviselői felajánlásokat.

Ferenczy Tamás képviselő: ragaszkodnék ahhoz hogy egyenlő arányban legyen a felajánlás, 
nehogy az legyen, hogy nem egyformán szeretjük a nyugdíjasainkat.
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Az  előterjesztéshez  több  kérdés,  hozzászólás  nem  volt  Ikrény  község  önkormányzata 
képviselő – testülete 6 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal  az alábbi határozatot hozza.

                                         46/2013.(VI.6) képviselő-testületi határozat: 
                                      

Ikrény Község Önkormányzata képviselő-
testülete  költségvetési  rendeletében  a 
működési  tartalék  terhére  előirányzott 
képviselői keretből – valamennyi képviselő 

                                          részéről egyforma összeggel –
támogatja  a  Nefelejcs  Nyugdíjas  Klub 
parlamenti kirándulásának szállítási költségeit 
50.000 Ft-tal.

                                         
                                         Felelős: Németh Tamás polgármester

        Határidő: azonnal

6./ Győri Hulladékgazdálkodási Társulási Tanácsba tag választása
     Előadó: Németh Tamás polgármester

Németh  Tamás  polgármester: az  eddigi  tag  Mondovics  László  lemondott.  Győri 
Hulladékgazdálkodási Társulási Tanácsba új tagként javaslat érkezett a tényői polgármester 
úr Varga Gábor személyében. Én javaslom személyét elfogadni. Ő képviselné településünket 
a társulási tanácsban. 

Kérdés nem volt.

Hozzászólások:

Komjáti János jegyző: Mindenképpen kell a képviselő. Ő hiába próbálja a társulási tanács 
döntéseit az Abdát és Börcsöt is képviselő Friderics Cecíliával átadatni úgy, hogy együttes 
üléseket kerül erre sor, de képviselete nincs pillanatnyilag Ikrénynek. Legyen, Gábor 
alkalmas a feladatra.

Az  előterjesztéshez  több  kérdés,  hozzászólás  nem  volt  Ikrény  község  önkormányzata 
képviselő – testülete 6 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal  az alábbi határozatot hozza.

                                     47/2013. /VI.6/  képviselő-testületi határozat:

Ikrény  Község  Önkormányzata  Képviselő-
testülete  a  Győri  Nagytérségi 
Hulladékgazdálkodási  Társulás  Társulási 
Tanácsában
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1.  tudomásul  veszi  az  eddigiekben  a 
települést is kép-
viselő  Mondovics  László  Écs  Község 
polgármestere lemondását a képviseletről.

 2.  A  társulási  tanácsba  Ikrény  Község 
képviseletében  Varga  Gábor–t  /Tényő 
Község polgármesterét delegálja.

                                                Felelős: Németh Tamás polgármester
                                                              Komjáti János jegyző

                                                 Határidő: azonnal.

                                         

7./ Leader pályázatok.
     Előadó: Németh Tamás polgármester

Németh  Tamás  polgármester: változott  a  pályáztatás  a  projekt  ötlet  a  kész  pályázatot 
takarja.  Hétfőre  műszaki  dokumentációval,  árajánlattal  pályázni  kellene.  Mindent 
megteszünk  azért,  hogy sikerüljön.  3  pályázatot  nyújtatnánk  be.  Beadtuk  a  közbiztonság 
fejlesztésre  kamera  pályázatot,  de  beadjuk  Leaderen  belül  is.  A  polgárőrség  mint  civil 
szervezet  adná  be.  önkormányzat  részéről  2  db-ot   multifunkcionális  szolgáltató  hely  és 
szálláshely kialakítása. 20 millió forintos pályázat. A csarnokban van kihasználatlan terület. 
Hétfőre  lesz  műszaki  leírás  240  m2-es  kulturhelységet,  ami  szolgálhatna  bál,  ünnepély 
lebonyolítására ki lehet venni bérbe. Ehhez 2 db szálláshely férne bele. Két civil szervezet 
irodáját át lehetne  költöztetni. 

Kérdések

Pallang Attila alpolgármester: kulturális rész a büfé alatt lenne? mekkora a terület

Válasz:

Németh Tamás polgármester: a külső bejárat lenne megnyitva. 230 m2 lenne a kulturális 
helység.

Hozzászólások:

Lőrincz Illés képviselő: jó ötlet

Németh  Tamás  polgármester: még  egy  10  milliós  pályázat  lenne  faluszépítéshez, 
rendezvényekhez sörpadokat sátrat asztalokat lehet nyerni. Hétfőre kell 2 db árajánlat. 

Pallang Attila alpolgármester: 6x 8-as sátrat kellene. 
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Németh Tamás polgármester: sörpad legalább 30 garnitúra, fűnyírótraktor, 6 x 3-as sátor 6 
db.,  2 db fűkasza. 

Az  előterjesztéshez  több  kérdés,  hozzászólás  nem  volt  Ikrény  község  önkormányzata 
képviselő – testülete 6 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza.

                                         48/2013. /VI.6/  képviselő-testületi határozat:

Ikrény  Község  Önkormányzata  Képviselő-
testülete pályázat benyújtását határozza el.
multifunkcionális  szolgáltatóház  építése  és 
szálláshely  kialakítása  Ikrény  községben 
címmel  a  sportcsarnok 
épülete területén. Utasítja a tisztségviselőket 
a  pályázat  elkészítésére  és  benyújtására  a 
LEADER  Akciócsoporthoz.  A  pályázat 
önrészét  az  éves  költségvetési  rendelete 
fejlesztési   tartalék terhére biztosítja.

Felelős: Németh Tamás polgármester
                                                                 Komjáti János jegyző
                                                   Határidő: azonnal.

Németh  Tamás  polgármester  kérésére  a  következő  pályázat  beadási  kérdésben  a 
képviselő-testület hat fő igenlő szavazatával az alábbi határozatot hozza:

                                                49/2013. /VI.6./  képviselő-testületi határozat:

Ikrény  Község  Önkormányzata  Képviselő-
testülete Pályázat benyújtását határozza el
Szolgáltatásfejlesztés Ikrény településen
Utasítja  a  tisztségviselőket  a  pályázat 
elkészítésére  és  benyújtására  a  LEADER 
Akciócsoporthoz. A pályázat önrészét az éves 
költségvetési  rendelete  fejlesztési  tartalék 
terhére biztosítja.

Felelős: Németh Tamás polgármester
                                                                 Komjáti János jegyző
                                                    Határidő: azonnal.

Interpellációk, bejelentések, javaslatok

1. Játszótéri árajánlat:

Németh Tamás polgármester: bekértünk egy másik árajánlatot játszótérre, ami 1 millió 800 
ezer forintról szólt. Tehát jóval magasabb, mint a korábban elutasított árajánlat.
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2. Győri úti szennyvízátemelő

Pallang Attila alpolgármester: állampolgári bejelentés érkezett hozzám, miszerint a Külső 
Győri útnál lévő szennyvíz átemelő környéke rendkívül büdös

Hozzászólások:

Komjáti János jegyző:  van egy szagszűrő szerkezet,  amit meg kell  nézni,  feltehetően az 
romlott el. Belterületi átemelőkre ilyent szerelni szokott a szolgáltató. 

Németh Tamás polgármester: korábban is volt hasonló probléma, megjavították és rendben 
van azóta. A Pannon Víz felé jelzem a problémát.

3. Árvízi helyzet

Németh  Tamás  polgármester: tájékoztatást  adok  a  jelenlegi  árvízi  helyzetről.  A  Rába 
folyótól vagyunk veszélyeztetve. Ahogy közeledünk Győr felé egyre magasabb a vízszint, a 
tetőzést péntek este, szombat hajnalra várják. A védmű tetejétől 1,20 2,30 közötti szinten van 
a vízállás és még 1 méteres vízszint emelkedést várnak. 1 pont van, ami alacsonynak tűnik. 
Egy helyen jelent meg buzgár, a talajvíz mindenhol látszik. A töltés mindkét oldalán víz van. 
A mai nap folyamán felhívtuk 30 fő ikrényi  lakost, akik riadóztathatók és mozgósíthatók. 
Szóltam  a  szakaszmérnökségen,  állítunk  embereket,  akik  járják  a  töltést.  A  rábapatonai 
polgármesterrel  vagyok  folyamatos  kapcsolatban.  Holnap  6-kor  meglátjuk,  mi  a  helyzet. 
Koroncón elég nagy a gond, a Bakony ér felduzzadt. A település közepén van egy patak, ami 
hatalmas folyó lett és a Marcal is fel van duzzadva, valamint az ő oldalukon a Rába töltés is 
alacsonyabb.  Messzebb  nem vinném az  embereket,  mert  ha  itt  meg  probléma  lesz,  nem 
tudunk mihez kezdeni. 

Komjáti János jegyző:  Abdáról 30 ember jelentkezett Dunaszentpálra. Ha úgy van, hogy 
szükség  van  Ikrényben  segítségre,  akkor  ide  is  tudnak  jönni.  Szigetköz  után  Koroncó  a 
legveszélyesebb. 

Pallang  Attila  alpolgármester:  Nagybácsán  és  Mecséren  vettem  részt  védekezési 
munkálatokban. Szerintem tervezzük meg, hogy ki, hogyan, hova megy és mi lesz a feladata, 
ne akkor kelljen ezen gondolkodni, amikor megtörtént a baj.

Egyéb napirendi pont nem volt, így a polgármester megköszöni a részvételt és az ülést 
19.00 órakor  bezárja.

K. m. f.

     Németh Tamás                  Komjáti János
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       polgármester              körjegyző

Hitelesítők:

                    Csáki István          Lőrincz Illés
                                   képviselő képviselő
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