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22/2012.                                        J e g y z ő k ö n y v

Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-én (kedd) 
18.30 órai  kezdettel az ikrényi községházán tartott nyilvános üléséről

Jelen vannak: 
1. Németh Tamás polgármester
2. Pallang Attila alpolgármester
3. Csáki István képviselő
4. Ferenczy Tamás képviselő

                                       
Tanácskozási joggal:

5.  Komjáti János körjegyző

Németh Tamás polgármester  köszönti  a  megjelenteket.  Majd a  jelenléti  ív  alapján 
megállapítja, hogy a megválasztott 7 képviselőből 4 fő jelen van, így a képviselő-
testület határozatképes, majd megnyitja az ülést. 

Németh Tamás polgármester: jegyzőkönyv hitelesítőknek Csáki István és Ferenczy 
Tamás képviselőket javasolja.

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

Németh  Tamás polgármester:  a  napirendi  pontok kiegészítésére  és  módosítására 
tennék javaslatot. 178/149 és a  178/145 hrsz-ú telkek megközelíthetősége  érdekében 
kialakítandó szolgalmi út megtárgyalását.

A módosított napirendi pontokat a képviselőtestület 4 igenlő szavazattal elfogadta. 

N a p i r e n d   e l ő t t :

1. Polgármester tájékoztatást ad az előző ülés óta végzett munkáról, aktuális 
      feladatokról 

Németh Tamás polgármester: A Leader által meghirdetett pályázat a templom és környékét 
és  a  templom  karbantartására  a  pályázatot  beadtuk.  A  külön  hrsz-ra  emelése  alakul, 
földhivataltól a határozatot erről megkaptuk. Az egyházközségnek átutaltunk 60 ezer forintot, 
az  egyháznak  át  kell  utalni  160.000  forint  +  áfát  a  tervrajzokat,  amit  beadtunk  ezek  a 
költségek a pályázati  keretbe beleférnek. 12 ezer forintért világító testet megcsináltattuk a 
templomnál. A jövőben ezekkel probléma lesz, zárlatosak lettek a sok víztől. Benyújtottuk a 
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ravatalozóhoz a pályázatot hiánypótlásra ezeknél nincs lehetőség, de úgy néz ki elfogadták. A 
Regioplannal felvettük a kapcsolatot a rendezési terv módosításokra z új telkekre árajánlatot 
kértünk, Megkerestem az Inícia vezetőjét  is és ővele is egyeztettem. Ezt is elindítottuk A 
Sollers 21 Zrt vel jövő hétfőn folytatódik a perünk.  300.000 forintos alkut elfogadják és 
lezárulhat  ez  az  ügy.  A tavasszal  benyújtott  társasági  adós  pályázatunk  19 és  fél  milliós 
forintról szólt úgy néz ki, hogy nyertes. Hivatalos e-mailt kaptam. A tárgyalásokat elkezdtem, 
az Ínícia is pozitívan állt hozzá. Nagyon sok társadalmi munkát kell beletenni. A képviselő 
testületre is hatékonyan szükség van. A fényünnep lezajlott.  A nem világító lámpákat már 
kicserélték.  Jól sikerült  a  rendezvény 250-300 ember  volt  jelen.   A múltkori  ülés  után a 
közvilágítás  versenyeztetését  elindítottuk,  lemondjuk  az  E-on-nál  a  szerződésünket.  A 
testületi kérésnek megfelelően a szerződés módosítás alatt van.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Az  előterjesztéshez  kérdés,  hozzászólás  nem lévén,  Ikrény  község  önkormányzata 
képviselő testülete 4 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazattal

A polgármester tájékoztatóját a két ülés közötti eseményekről, aktuális 
feladatokról, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról elfogadta.

Napirend

1./ Az önkormányzat 2013.évi munkaterve megalkotása. (írásos előterjesztés)

     Előadó:  Komjáti János körjegyző

2./ Rábca Menti Községek Önkormányzatainak Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata
      szakmai  programja elfogadása. (írásos előterjesztés)

     Előadó:  Komjáti János körjegyző

3./ Rábca Menti Községek Önkormányzatainak Családsegítő Gyermekjólét Szolgálat 
     szervezeti és  működési szabályzata elfogadása. (írásos előterjesztés)

     Előadó: Komjáti János körjegyző

4./ Közoktatási intézményfenntartó társulás megállapodás megszüntetése.
     Előadó:  Komjáti János körjegyző (írásos előterjesztés)
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5./ Köznevelési intézmény fenntartásra és működtetésre vonatkozó megállapodások 
      megkötése. (írásos előterjesztés)

     Előadó:  Komjáti János körjegyző

6./ Hulladékgazdálkodási törvény megalkotását követő feladatok. 

     Előadó: Komjáti János körjegyző

Bejelentések, javaslatok, interpellációk

Zárt ülés keretében

1./ BURSA ösztöndíjpályázatok.
     Előadó: Németh Tamás polgármester

N A P I R E N D   t á r g y a l á s a 

1./ Az önkormányzat 2013. évi munkaterve megalkotása. (írásos előterjesztés)

     Előadó:  Komjáti János körjegyző

Komjáti  János körjegyző: Az szmsz határozza  meg,  konkrétabban a munkaterv  alapján 
működik  a  testület.   11 ülés  került  meghatározásra,  a  munkaterv  tartalmazza  az  együttes 
üléseket. Tartalmazza a közmeghallgatás és falugyűlés időpontját.  Jellemzően kettő napirend 
kerül megtervezésre.  

Németh Tamás polgármester: falugyűlések időpontját a naptárban megjelölt időpontokhoz 
igazítsuk. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Az  előterjesztéshez  több  kérdés,  hozzászólás  nem  volt  így  Ikrény  község 
önkormányzat  képviselő–testülete  4 igen,  0  tartózkodás  és  0  nem  szavazattal,  az 
alábbi határozatot hozza:

92/2012. (XII.11.) Képviselő - testületi határozat:
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Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a 2013. évi munkatervét
- a mellékelt formában –

M e g a l k o t j a 

      Felelős: Németh Tamás polgármester
                                          Komjáti János körjegyző
                            Határidő: folyamatos, beszámolás 2013. december 31

2./ Rábca Menti Községek Önkormányzatainak Családsegítő és Gyermekjóléti 
     Szolgálata szakmai  programja elfogadása. (írásos előterjesztés)

     Előadó:  Komjáti János körjegyző

Komjáti János körjegyző: a szervezetek törzskönyvi nyilvántartásba kerülnek. A működési 
engedélyhez  szükséges  a  szakmai  program  és  az  szmsz.  Azóta  folynak  az  egyeztetések 
egyrészt ezen a területen másrészt a szakmai háttér biztosításával.

Kérdések, hozzászólások:

Pallang Attila alpolgármester: ügyfélfogadása később kerül be?

Németh Tamás polgármester: igen.

Komjáti János körjegyző: 3 nap Abda, 1 nap Börcs, 1 nap Ikrény.  Hivatali felettes abdai 
polgármester, szakmai felettes a módszertan.

Németh  Tamás  polgármester: volt  egy  megbeszélésünk  erről.  A  polgármesternek  a 
gyerekjóléti  kollégával  kapcsolata  van.   Az  hogy  együtt  tudjanak  dolgozni  személyes 
kapcsolatot is jelent.  Úgy gondolom, mindegyik településen az ő szava fog dönteni.  Az 
ikrényi helyre májusban jön vissza a Judit. 

Pallang Attila alpolgármester:  szakmai vezető a munkáltatói jogkör gyakorlója olvastam 
az szmsz-ben. ez meg egy leírt valóság, hogy valósul meg a gyakorlatban. 

Komjáti János körjegyző: szakmai vezetőre hat a 3 polgármester, természetesen rendezni 
szükséges a hatásköröket a személyzeti munkában

Németh  Tamás  polgármester kistérség  által  itt  lévő  eszközöket  52 000  forintért 
megvásárlásra  a  kistérség  fax  és  telefon  és  fénymásolót  egy monitort  és  egy nyomtatót.  
kértük hogy az iroda működőképes legyen. a bútorok a mieink voltak a laptopot a kistérség át 
fogja adni.  a számot meg fogjuk kapni. 

Az  előterjesztéshez  több  kérdés,  hozzászólás  nem  volt  így  Ikrény  község 
önkormányzat  képviselő–testülete  4 igen,  0  tartózkodás  és  0  nem  szavazattal,  az 
alábbi határozatot hozza:
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93/2012. (XII.11.) Képviselő - testületi határozat:

Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
 az Abda-Börcs-Ikrény községek Önkormányzatai 
által   létrehozásra  kerülő 
Rábca Menti Községek Önkormányzatainak

                              Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatának 
                              Szakmai  Programját a mellékelt formában 
                              megalkotja és elfogadja.

                                   Felelős: Németh Tamás polgármester
                                   Határidő: 2012. december 15.

3./ Rábca Menti Községek Önkormányzatainak Családsegítő Gyermekjólét Szolgálat 
     szervezeti és  működési szabályzata elfogadása. (írásos előterjesztés)

     Előadó: Komjáti János körjegyző

Németh Tamás polgármester: jelenleg egy ember van a gyerekjólétben Bombayné Varga 
Mónika. A normatíva ha nem elég a z önkormányzat saját önerőből biztosítja a béreket és 
egyebeket. 

Kérdések, hozzászólások.

Pallang  Attila  alpolgármester: elszámolási  kötelezettsége  van  a  szervezetnek?  az 
iratkezelés Abdán fog történni?

Komjáti János körjegyző:  azért nem szabályoztuk, mert a gyerekjólétnek a törvény előírja 
meg  a  kötelező  tájékoztatóban  bent  is  van  valamennyi  telephelyén  van  saját  iratkezelési 
rendszere. 
December 19-én átkerülnek az iratok Abdára, utána pedig majd visszaáll a rend. Postázás az 
adott településen történik.

Németh Tamás polgármester : költségvetést mikor fogadják el?

Komjáti János körjegyző:  ma volt a végszavazás. 

Pallang Attila alpolgármester: az átvételnél  megnéztük, hogy működőképes  eszközökről 
van szó. 

Németh Tamás polgármester: jó eszközökről van szó.

Az  előterjesztéshez  több  kérdés,  hozzászólás  nem  volt  így  Ikrény  község 
önkormányzat  képviselő–testülete  4 igen,  0  tartózkodás  és  0  nem  szavazattal,  az 
alábbi határozatot hozza:
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                                        94/2012. (XII.11.) Képviselő - testületi határozat: 

 Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
                                           az Abda-Börcs-Ikrény községek Önkormányzatai 
                                           által 2013. január 1. napjától  létrehozásra kerülő  
                                           Rábca Menti Községek Önkormányzatainak
                                           Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatának  
                                           Szervezeti és  Működési Szabályzatát  a mellékelt 
                                           formában megalkotja és elfogadja.

                                            Felelős: Németh Tamás polgármester
                                            Határidő: 2012. december 15.

4./ Közoktatási intézményfenntartó társulás megállapodás megszüntetése.
     Előadó:  Komjáti János körjegyző (írásos előterjesztés)

Komjáti János körjegyző: 2013 január 1-től okafogyottá válik a megállapodás azon része. 
Amely  az  iskolára  vonatkozik,  hiszen  nem  ismeri  a  köznevelési  törvény  az 
intézményfenntartó  társulás  által  fenntartott  iskolát.  Azt  a  fejezetét  kell  hatályon  kívül 
helyezni. 

Németh  Tamás  polgármester:  Átadás  átvétel  folyamata  elkezdődött,  azért  kellett 
megszüntetni,  mert  január  1-től  változnak  a  helyzetek.  A könyvtár  beletartozik  az  iskola 
épületébe. 

Kérdés, hozzászólás 

Pallang Attila alpolgármester:  a könyvtár a csarnok építésekor került az iskola épületébe.

Az  előterjesztéshez  több  kérdés,  hozzászólás  nem  volt  így  Ikrény  község 
önkormányzat  képviselő–testülete  4 igen,  0  tartózkodás  és  0  nem  szavazattal,  az 
alábbi határozatot hozza:

95/2012. (XII.11.) Képviselő - testületi határozat

Ikrény  Község  Önkormányzata  Képviselő-
testülete  az  Abda-Börcs–Ikrény  Községek 
Közoktatási  Intézményfenntartó  Társulása 
társulási  megállapodás  közösen  fenntartott 
általános  iskolára  vonatkozó  fejezetét  2012. 
december 31. napjával felmondja, a társulást az 
általános  iskolai  ellátás  területén  megszünteti, 
figyelemmel arra, hogy ezen intézményrendszer 
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állami  fenntartásba  kerül,  így  a  közös 
működtetés és annak szabályozása okafogyottá
válik.

      Felelős: Németh Tamás polgármester
                             Komjáti János körjegyző

       Határidő: 2012. december 31.

5./ Köznevelési intézmény fenntartásra és működtetésre vonatkozó megállapodások 
      megkötése. (írásos előterjesztés)

     Előadó:  Komjáti János körjegyző

Ferenczy Tamás képviselő: adatokat kértek tőlem a tankerületek. széles  körű táblázatokat 
kell kitölteni. 

Komjáti  János  körjegyző:  az  említett  adathalmaznak  van  megállapodás  része  azt  kell 
aláírni.  15-ig. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Az  előterjesztéshez  több  kérdés,  hozzászólás  nem  volt  így  Ikrény  község 
önkormányzat  képviselő–testülete  4 igen,  0  tartózkodás  és  0  nem  szavazattal,  az 
alábbi határozatot hozza:

96/2012. (XII.11.) Képviselő - testületi határozat:

Ikrény  Község  Önkormányzata  Képviselő-
testülete a Magyar Állammal megkötésre kerülő 
köznevelési  intézmény  fenntartására  és 
működtetésére  vonatkozó  megállapodást  az 
általános iskolai ellátás biztosítására- a mellékelt 
formában – elfogadja.
Feljogosítja  polgármesterét  a  megállapodás 
aláírására

      Felelős: Németh Tamás polgármester
                                          Komjáti János körjegyző

      Határidő: azonnal
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6./ Hulladékgazdálkodási törvény megalkotását követő feladatok. 

     Előadó: Komjáti János körjegyző

Komjáti János körjegyző: elfogadták az új hulladékgazdálkodási törvényt. 2014. január 1- 
től. Ez új szervezeti feladatokat is hoz magával. A hulladékszállítást, elbánást csak nonprofit 
cég  végezheti.  A  Győrszol  jelenleg  nem  ilyen.  Van  lehetőségünk  a  nagytérségi 
hulladékgazdálkodás  112  településével  közösen  kft-t  csinálni  a  feladatra.  Nem  akarunk 
magunk kft-t csinálni versenybe kerülni a területért és hulladék elszállításáért. A Győrszol a 
saját keretein belül csinál egy másik kft-t, ami nonprofit lesz. Január elsején el kell kezdeni az 
új szervezet piaci helyzetbe hozását hogy 2014 január 1-től tudjon működni. 

Kérdés, hozzászólás 

Pallang Attila alpolgármester:  mi a hátránya  ha kft létrejön.?

Németh  Tamás  polgármester nem  tudod  összehozni  a  112  települést  nagyon 
fegyelmezetlen társaságok.. 

Komjáti János körjegyző: 112 településből 16 perli a gazdáját.

Az  előterjesztéshez  több  kérdés,  hozzászólás  nem  volt  így  Ikrény  község 
önkormányzat  képviselő–testülete  4 igen,  0  tartózkodás  és  0  nem  szavazattal,  az 
alábbi határozatot hozza:

97/2012. (XII.11.) Képviselő - testületi határozat 

Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
kinyilvánítja azon szándékát, hogy nem kíván
élni azzal a lehetőséggel, hogy a Győri Nagytérségi
Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulás 
által  létrehozott  non  profit  gazdasági  társaságnak 
tagja legyen, a gazdasági társaság alapításával nem 
ért  egyet,  mert  a  hulladékszállítási  és  elbánási 
kötelező  önkormányzati  feladat ebben a formában 
történő megoldásával sem ért egyet.

                                    Felelős: Németh Tamás  polgármester
                                    Határidő: azonnal

7./ 178/149 és a  178/145 hrsz-ú telkek megközelítése  érdekében   szolgalmi út bejegyzés.
      Előadó:Németh Tamás polgármester
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Németh Tamás polgármester három építési telket nem tudtunk értékesíteni. 147 hrsz-on jó 
állapotban lévő társasház alakult ki a másik 3 telken is társasházat szeretnének kialakítani. 
ehhez a vállalkozó azt kérte szolgalmi utat hozhasson létre csak egy autó számára elegendő 
lenne.  A  vállalkozóval  úgy  állapodnánk  meg,  hogy  az  önkormányzatnak   ne  legyen 
kötelezettsége Ezzel. kiesnek a településtől kicsit félnek tőle a vásárlók. 

19.10  órakor  Lőrincz  Illés  az  ülésre  megérkezett,  így  a  képviselők  létszáma  5  főre 
emelkedett, a határozatképesség nem változott.

Kérdések, hozzászólások

Pallang Attila alpolgármester:  közterület marad?

Németh Tamás polgármester  ha megszüntetjük az átjárás lehetőségét nem fognak 
behajtani. 

Pallang  Attila  alpolgármester:  rögzítsük  le  hogy  a  szolgalmi  jog  milyen  jogokat  és 
kötelezettségeket jelent. kizárjuk a konfliktus lehetőséget. 

Ferenczy Tamás képviselő: a leendő vásárlókkal kell ezt egyeztetni. 

Németh  Tamás  polgármester:   nyilván  a  vásárlókkal  fogunk  tárgyalni,  írásba  fogjuk 
foglalni. 

Pallang Attila alpolgármester:  ne korlátozzuk az ott lakók közlekedési lehetőségét. 

Csáki István képviselő: maga a sportpálya 6-7 méterre van 3 méter ha lejön a pálya közel 
van a telkekhez. Nem lehetne   egy hálót felhúzva megakadályozni a labda átkerülését?

Komjáti János körjegyző: Ennek az elképzelésnek az a lényege, hogy a labdarugó pálya 
szélén kialakítunk, szerződés alapján egy szolgalmi utat, nem önálló utat, nem önálló 
helyrajzi számmal, telkek kialakítással, hanem egy szolgalmi jogot, hogy a  társasház lakói a 
Az ingatlanjaikat ne csak a társasház adta lehetőség útján, hanem szükség szerint külső 
megközelítésen is ki tudják szolgálni

Az  előterjesztéshez  több  kérdés,  hozzászólás  nem  volt  így  Ikrény  község 
önkormányzat  képviselő–testülete  5  igen,  0  tartózkodás  és  0  nem  szavazattal,  az 
alábbi határozatot hozza:

98/2012. (XII.11.) Képviselő - testületi határozat:

Ikrény  Község  Önkormányzata  Képviselő-
testülete  elviekben  egyetért  azzal,  hogy  a 
tulajdonában  álló  jelenlegi  labdarúgó  pálya 
szélén  megállapodás  alapján  létesülő  szolgalmi 
út  létesüljön,  amely   az  ikrény  178/145  és 
178/149 helyrajzi számú ingatlanokat illetné az 
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állandó és biztonságos másodlagos megközelítés 
érdekében.
Utasítja  a  tisztségviselőket  a  tulajdonosokkal 
történő  egyeztetésre  az  ingatlan  nyilvántartási 
bejegyzés előkészítésére.

       Felelős: Németh Tamás polgármester
                                           Komjáti János körjegyző

       Határidő: azonnal

Bejelentések, javaslatok, interpellációk:

 1. Kistérség: / feladatellátás megszűntetése, társulási megállapodás módosítása:

Németh Tamás polgármester: A gyerekjóléti feladatokat eddig ez a szervezet látta el.  A 
megszűnés  kapcsán  felmerültek  költségek,  olyanok  mint  pl.  egy  kolléga  nyugdíjazási 
költsége, telefonköltségek, amit nem kívánnak átvenni az önkormányzatok.  180 ezer forintot 
be kellene fizetnünk. Decemberre nem kapnak támogatást. Több polgármester jelezte, hogy 
nem kívánnak hozzájárulni. Felajánlottak más lehetőséget. 200-250 ezer forint lesz, amit be 
kell  fizetnünk.  Bekértek  több árajánlatot  a  belső  ellenőrzésre.   A kistérségé  maradt  ez  a 
feladat. A kerékpár projektet végigcsinálják. A másik projekt egy rendezvény sátor volt, 600 
m2-es.  Ezt  a  projektet  visszavonta  a  kistérség.  Más  követelés  ikrényi  önkormányzat  felé 
nincs.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Az  előterjesztéshez  több  kérdés,  hozzászólás  nem  volt  így  Ikrény  község 
önkormányzat  képviselő–testülete  5  igen,  0  tartózkodás  és  0  nem  szavazattal,  az 
alábbi határozatot hozza:

99/2012. (XII.11.) Képviselő - testületi határozat:
Ikrény  Község  Önkormányzata  Képviselő-
testülete  egyetért  A Győri  Többcélú Kistérségi 
Társulás  Társulási  Megállapítása 
módosításával, az alábbiakban
1.  a  gyermekjóléti,  családsegítési,  családi 
napközi  ellátási  feladatok  intézményi  ellátási 
formájának megszüntetése
2.  a  közoktatási  feladatok  társulási  formában 
történő ellátása megszüntetése
3.  a  mozgókönyvtári  feladatellátás  társulási 
formában történő ellátása megszüntetése
4.  a  belső  ellenőrzési  feladatellátás  későbbi 
döntéssel történő megváltoztatása
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Feljogosítja  a  polgármestert  a  módosított 
társulási megállapodás aláírására.

      Felelős: Németh Tamás polgármester
                                         Komjáti János körjegyző

      Határidő: azonnal

2. Közösségellenes magatartásról szóló rendelet

Komjáti János körjegyző:  04-15-től módosultak a hatáskörök és tényállások is. Elkerült 
kormányhivatali szintre a szabálysértések. Ezen kívül ami automatikusan átkerült egyébbel 
próbáljuk növelni és újabbakat kitalálni.  Mivel nincs törvényi  felhatalmazás minden ilyen 
szabályozást  hatályon kívül kell  helyezni.  Nem azt  jelenti  hogy nem kerül szabályozásra. 
Bízunk  benne,  hogy  ez  átmeneti  rendelkezés  és  meg  fog  a  rendszer  felelni  az 
alkotmánybíróság  feltételeinek  és  akkor  újra  fogjuk  szabályozni  a  közösségellenes 
magatartásokat
A  Maga  részéről  a  szabályozottságot  szükségesnek  érzi,  de  most  a  javaslata  az 
előterjesztésben található.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Az  előterjesztéshez  több  kérdés,  hozzászólás  nem  volt  így  Ikrény  község 
önkormányzat képviselő–testülete 5 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal

M e g a l k o t j a

18./2012. (XII.13.) önkormányzati rendeletét

a közigazgatási bírsággal sújtható tiltott, közösségellenes magatartásokról, és a 
közigazgatási bírság kiszabásának szabályairól szóló 8/2012. (IV.25.) 

önkormányzati rendelet módosításáról

3. Hitelátvállalás.

Németh Tamás polgármester:  úgy néz ki átvállalja az állam a hiteleket a sportcsarnokra 
felvett  hitelt  átvállalják,  a  győrszolos  hitelt  azt  nem.  12-én  megállapítja  az  OTP  a 
tartozásunkat,  aláírjuk az otp-ben ezt 17-én el kell juttatni a kincstárhoz. Ez alapján történik 
meg a hitel kifizetése. 

Komjáti János körjegyző: Arról van konkrétan szó, hogy az 5.000 Fő alatti településeknek, 
akik tartozása elméletileg ebben az évben eltűnik – nyilatkozniuk kell, hogy egyetértenek a 
hitelátvállalással, elfogadják a feltételeket. Erről szól a határozat-tervezet, amelyet ismertet
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Az előterjesztéshez kérdés,  hozzászólás nem volt így Ikrény község önkormányzat 
képviselő–testülete  5 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal, az alábbi határozatot 
hozza:

                         100/2012. (XII.11.) képviselő-testületi határozat:
   
                           Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testülete

                           1. a  Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi
                              CLXXXVIII. törvény / a továbbiakban költségvetési törvény / 76/C. §- 
                               ban    foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a törvényben előírt 
                              feltételekkel  tartozásai megfizetéséhez igénybe kívánja venni az állam 
                              által biztosított,  egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési 
                              támogatást,  azon adósságelemek  tekintetében, amelyekre a 
                              költségvetési törvény a támogatás igénybevételét  lehetővé teszi.

2. a képviselő-testület kijelenti, hogy 2012. december 12-én  
      adósságrendezési eljárás alatt nem áll.

3. A képviselő-testület a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 
törvény 286.§. alapján hozzájárul, hogy az 1. pontban megjelölt 
adósságelemek tőke és járulékrészét, valamint egyéb költségeit az 
önkormányzat helyett az állam közvetlenül fizesse meg a 
hitelezőknek, kölcsönnyújtóknak.

4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 
önkormányzat nevében

                              a./ a hitelezők / kölcsönnyújtók által az érintett adósságelemek tőke és
                                   járulékrészéről, valamint egyéb költségeiről kiállított nyilatkozatot 
                                   aláírja
                             
                              b./ a költségvetési törvény szerint, határidőre szolgáltassa a szükséges 
                                   adatokat a Magyar Államkincstár felé és ahhoz csatolja  a 
                                   szükséges nyilatkozatokat, igazolásokat, egyéb dokumentumokat
   
                              c./ a költségvetési törvény 76/C. §. /10/ bekezdésében meghatározott   
                                  megállapodást megkösse, amennyiben az államháztartásért felelős 
                                  miniszter kezdeményezi 

5. A képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat nem 
rendelkezik  olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, 
szerződéssel, ami  kifejezetten a konszolidációval érintett 
adósságelemhez kapcsolódik,

      illetve annak fedezetére, vagy teljes biztosítékául szolgál és e betét    
      vagy  számlakövetelés összegét –legfeljebb az ahhoz kapcsolódó 
      adósságelem  összegének mértékéig – 2012. december 28-i 
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      dátummal, az állam által  megjelölt számlára nem tudja utalni.

                           A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a 76/C §. Szerinti 
adósság konszolidáció során a Magyar Államkincstár a banktitkot 
képező,  az önkormányzatra vonatkozó, a törlesztéshez szükséges 
adatokat,  információkat megismerje és kezelje.

Felelős: Németh Tamás polgármester
             Komjáti János körjegyző
Határidő: azonnal

4. Mozgókönyvtár

Komjáti  János  körjegyző:  kistérségen  keresztül  nem  kap  finanszírozást.  A  megyei 
szervezet  a  megyei  könyvtár  lesz.  Visszakerült  a  városhoz  a  Kisfaludy  könyvtár.  Velük 
kötnénk  szerződést  és  ugyanazon  szolgáltatást  kapjuk,  mint  a  kistérség  keretében  kötött 
szerződéssel. A szerződés aláírására kéri felhatalmazni a polgármestert.

Kérdés, hozzászólás 

Pallang  Attila  alpolgármester:  mozgókönyvtár  azt  jelenti  hogy  a  helyi  könyvtár  kap 
könyveket használatra.

Komjáti  János  körjegyző: Azt  is,  de  állami  pénzeket  kapunk  a  városi  könyvtár  által 
állomány-gyarapításra, könyvtár berendezésre, informatikai fejlesztésre 

Az  előterjesztéshez  több  kérdés,  hozzászólás  nem  volt  így  Ikrény  község 
önkormányzat  képviselő–testülete  5 igen,  0  tartózkodás  és  0  nem  szavazattal,  az 
alábbi határozatot hozza:

101/2012. (XII.11.) Képviselő - testületi határozat:

Ikrény  Község  Önkormányzata  Képviselő-
testülete  egyetért,  hogy  a  kistérségi  társulás 
keretében megszüntetett mozgókönyvtári ellátás 
biztosítására új szerződés kötődjön a Kisfaludy 
Károly  Megyei  Könyvtárral-  a  megismert 
szerződés-tervezet  szerint. 
Feljogosítja polgármesterét a szerződés 

                            aláírására.
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                            Felelős: Németh Tamás polgármester
       Határidő: azonnal

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

K.m f.

     Németh Tamás                  Komjáti János
       polgármester              körjegyző

Hitelesítők:

                   Csáki István Ferenczy Tamás  
                                 képviselő                képviselő
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