Ikrény Község Önkormányzat képviselő-testületének 18/2012. (X.30.) számú jegyzőkönyve.

18/2012
Jegyzőkönyv
Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 30-án (kedd) 18.00
órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban tartott nyilvános üléséről

Jelen vannak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Németh Tamás polgármester

Pallang Attila alpolgármester
Tóth Ildikó képviselő
Csáki István képviselő
Ferenczy Tamás képviselő
Lőrincz Illés képviselő

Tanácskozási joggal:
7. Komjáti János körjegyző
Németh Tamás polgármester köszönti a megjelenteket. Majd a jelenléti ív alapján
megállapítja, hogy a megválasztott 7 képviselőből 6 fő jelen van, így a képviselőtestület határozatképes, majd megnyitja az ülést.
Németh Tamás polgármester: jegyzőkönyv hitelesítőknek
Ferenczy Tamás képviselőket javasolja.

Pallang Attila és

A jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslatot a képviselő-testület 6 igenlő szavazattal
elfogadta.
Németh Tamás polgármester: Javaslatot tesz a napirendi pontok kiegészítésére 8.
napirendként javasolja az adótételekkel kapcsolatos változtatási javaslatát , 9. napirend a
templom és környezete pályázat benyújtása, míg a körjegyző úr a az állattartási rendelet
módosítására tesz javaslatot a 10. napirendi pontként, azzal a kiegészítéssel, hogy a 7.
napirendként jelölt falukarácsony tárgyalására az ülés végén kerülne sor
Az előterjesztés szerint 6 igen szavazattal napirendi pontokat, alap és a kiegészítőket is a
képviselő-testület elfogadta.
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NA P I R E N D

1./ Beszámoló a Mézeskalács Körzeti Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde tagóvodája
tevékenységéről (írásos előterjesztés)
Előadó: Farkasné Kovács Andrea tagóvoda vezető

2./ Közrend, közbiztonság a településen (írásos előterjesztés)
Előadó: Tamás József körzeti megbízott

3./Beszámoló az önkormányzati bizottságok működéséről, az átruházott hatáskörök
gyakorlásáról. (szóbeli előterjesztés)
Előadó: bizottsági elnökök

4./ Hó eltakarítási munkálatok elvégzésére pályázat kiírása. (szóbeli előterjesztés)
Előadó: Németh Tamás polgármester

5./ Szociális rendelet módosítása.
Előadó: Németh Tamás polgármester

6./ Ikrény Ravatalozó felújítási pályázat benyújtása
Előadó: Németh Tamás polgármester

7./ Falukarácsony előkészítése.
Előadó: Németh Tamás polgármester
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8./ A helyi adók mérték felülvizsgálata.
Németh Tamás polgármester
9./ Templom és templomkert felújítása pályázat
Előadó: Németh Tamás polgármester
10./ Állattartási rendelet módosítása.
Előadó: Komjáti János körjegyző

N A P I R E N D T Á R G YA L Á S A
Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről
Németh Tamás polgármester:
56/2012. (VIII.15.) Képviselő - testületi határozat
Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
elrendeli a körjegyzőség hivatala / Ikrény, Győri u. 66 /
fűtéskorszerűsítését egyrészt a fűtőtestek elhelyezésével,
másrészt a meglevők és az újak szabályozása kiépítésével,
másrészt az irodák ablakainak cseréjével.

A radiátoros fűtési rendszer kiépítésre került, az ablakokat november 6-a
körül szállítják. A fűtésrendszer kiépítése óta kevesebb energiával magasabb
hőmérsékletet tudtunk biztosítani az épület helységeiben.
 58/2012. (VIII.15.) Képviselő - testületi határozat
alapján a 84/2 hrsz-u telek értékesítése megtörtént.
 59/2012. (VIII.15.) Képviselő - testületi határozat alapján
Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
kivásárolja
a
tulajdonában
álló
Ikrényi
Községüzemeltető Kft-ből az apportként bevitt
eszközöket, 1.800.000 Ft-ért, hozzájárulva ezzel is a
gazdasági társaság tartozásainak csökkentéséhez. A
vásárlás fedezetét éves költségvetése többletbevétele
terhére biztosítja.
Az átutalás megtörtént.
Tisztelt Képviselőtestület!
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 A Rét út és a Makkoserdő utcánál kialakított telkek villamos energia hálózatba
történő bekapcsolása megtörtént. Az oszlopokra közvilágítási lámpatestek
kerültek elhelyezésre.
 Ugyanezen területen a gázközmű bevezetése is megkezdődött. 8 telken már
elérhető bekötési lehetőség lett kialakítva. A további 3 telekre a hónap végéig
megtörténik a bekötés.
 A járdaépítést folyattuk. Az Ady Endre utca végén 80 méter járdaszakaszt
bontottunk majd betonoztunk le. Ezen a részen különösen veszélyes volt az
árok felé megsüllyedt gyalogjárda.
A munkálatokat a Vasútsor utcában folytatjuk tovább.

 A várépítő pályázaton nyert szigetelő anyag 560m2 kiszállításra került egy
helyi vállalkozó segítségével. Jelenleg folyik az óvoda padlásának a
letakarítása, és a szigetelés elhelyezése.
Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem volt, Ikrény község önkormányzat képviselő
testülete 6 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazattal
A polgármester tájékoztatóját a két ülés közötti eseményekről, aktuális feladatokról,
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról elfogadta.

1./ Beszámoló a Mézeskalács Körzeti Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde tagóvodája
tevékenységéről (írásos előterjesztés)
Előadó: Farkasné Kovács Andrea tagóvoda vezető

Farkasné Kovács Andrea tagóvoda vezető: az átküldött tájékoztatót kiegészíteni nem
kívánom, ha kérdés van a testület részéről, arra szívesen válaszolok.
Hozzászólások:
Németh Tamás polgármester: én annyit fűznék hozzá, hogy a nyáron az óvodában
megcsináltattuk a tűzhelyet a konyhában. A nem burkolt radiátorokat beburkoltuk.
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Pallang Attila alpolgármester: a bejárattól terjedő szakaszban a járda kicserélése érett.
Tervbe van véve, de szintkülönbség van azon a részen, 20 m járdaszegélyt kellene vásárolni,
ami véleményem szerint 20 ezer forintból és társadalmi munkában megvalósítható lenne.
Nagyon indokolt lenne megcsinálni, az önkormányzat részéről a szegély merülne fel
költségként.
Farkasné Kovács Andrea tagóvoda vezető: mindenképpen kellene, mert előfordult, hogy
egy kisgyerek kimászott. Télen a csúszásveszély miatt is. Szülői segítségre számíthatunk.
Csáki István képviselő: 78 főt írattak be 60 fős az óvoda. Ez a létszám várhatóan nagyobb is
lehet, akkor az óvodabővítésére figyelni kell.
Farkasné Kovács Andrea tagóvoda vezető: jelen pillanatban vannak 3 év alatti gyerekek is
a szülők munkavállalása miatt. Családi napközire nagy szükség lenne. Pár évig még elég jó a
születési arány a faluban. 15-16 gyerek kerül iskolába. Várjuk a pályázat eredményét. A
meglévő csoport megnagyobbítása szükséges.
Németh Tamás polgármester: bent vagy 30 milliós forintos óvodafejlesztési pályázat egy
családi napközi pályázat. Év elején beadtuk vártuk a pozitív elbírálást. Ha a kis szakaszt meg
akarjuk csinálni öntsük ki mixer betonnal. Könnyen takarítható járda kialakítható még idén.
ha nyer a pályázat nagy átalakítások lesznek. Ha nem nyerünk akkor is hozzáépítéssel
bővíteni fogjuk. csoportszobával.
Somogyi Ferenc települési választópolgár.: amennyiben az 50 m2 megtörténik a
terembővítés felajánlást teszek műpadló biztosítására.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, így polgármester összefoglalja a vitát, majd kérésére
Ikrény község önkormányzat képviselő–testülete 6 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal,
az alábbi határozatot hozza:

74/2012. (X.30.) Képviselő – testületi határozat:
Ikrény Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Mézeskalács Körzeti Napközi
otthonos Óvoda és Bölcsőde Napsugár
Tagóvodája működéséről készült beszámolót
elfogadja. Megállapítja, hogy az egyre
növekvő
gyermeklétszámhoz
nem
alkalmazkodik az épületállomány fejlesztés,
de továbbra is keresni fogja a lehetőségeket a
szükséges fejlesztésekhez.
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Felelős: Németh Tamás polgármester
Komjáti János körjegyző
Határidő: azonnal

2./ Közrend, közbiztonság a településen (írásos előterjesztés)

Előadó: Tamás József körzeti megbízott

Tamás József r. zászlós, körzeti megbízott: A megküldött anyaggal szeretném tájékoztatni a
képviselő testületet az elmúlt egy év rendőrségi szempontból jelentős történéseiről. A
tájékoztató a 2011. október. 01-tól – 2012. október 01-ig (a továbbiakban: vizsgált időszak)
terjedő időszakot vizsgálja bűnügyi, közlekedési, közrendvédelmi szempontok szerint.
Összehasonlítási alapként a 2010. október. 01.-től – 2011. október 01-ig terjedő időszak
szolgál. A felmerülő kérdéseikre én, illetve az itt jelenlévő parancsnokom szívesen
válaszolunk.
Kérdés nem hangzott el.
Hozzászólások:
Németh Tamás polgármester: számomra pozitív, hogy nem növekedett a bűncselekmények
száma településünkön annak ellenére, ahogy romlott a gazdasági helyzet. Kérdésem lenne,
hogy én mint településvezető kaphatok-e a balesetekről tájékoztatást? Értem alatta, hogy a
településen történik valami. Nehogy a falu mendemondáiból értesüljek, hanem hitelesen.
Varga Péter r. százados osztályvezető: közvetlenül nem tudunk információt adni csak a
kollégákon keresztül. Szerencsétlenül alakult a dolog, hogy a körzeti megbízott és kollégája
akkor éppen nem volt szolgálatban a legutóbbi balesetnél.
Tamás József r.zászlós, körzeti megbízott: emelkedőnek tűnik a lopás száma. nagyrészt a
külterületeken elkövetett GYSEV és az Inicia sérelmére elkövetett lopás. örvendetes nem
történt lakásbetörés.

Németh Tamás polgármester: egy héttel ezelőtt volt polgárőr gyűlés. szorosabbra fűzzük a
rendőrséggel a kapcsolatot. kamerás gps rendszer kiépítésre kerülne a kocsiba, a lehetséges
bűnesetet rögzíteni fogjuk így a felderítés könnyebb lesz.
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Csáki István képviselő:, felderített bűncselekmények %-os aránya a 33 % a környékhez
képest milyen?
Varga Péter: országos átlaghoz az illetékességi területhez képest átlagosnak mondható a
felderítési arány. 20 30 % között mozog. Azt gondolom jó arány, lehetne jobb is.
Pallang Attila alpolgármester: alakulóban van Ikrényben egy motoros klub alakulás ezt a
normális motorosok nem szokták szeretni. ne legyenek ilyenek. December- január folyamán
intézményesül ez a szervezet. A sebességtúllépéssel kapcsolatban érkezett jelzés egy- egy
ponton sikerült mérsékelni Győr felől érkező autók Széchenyi utca elejéig lassítanak vissza. A
sebességkijelzőnek nagy előnye lenne. A gépjármű feltörés a sportcsarnok parkolójában
történt, akkor beszéltünk a sportcsarnok világításáról.
Németh Tamás polgármester: Közvilágítási lámpák világítanak a sportcsarnok legszélső
részén.
Pallang Attila alpolgármester: Nagyobb figyelmet kell fordítani a megelőzésre, akár a
közvilágításra is.
Németh Tamás polgármester: Köszönetemet szeretném kifejezni a rendezvények
biztosítására.
Németh Tamás polgármester: volt szerencsém tapasztalni, 120 km/h-val is bejönnek az
autók. A járdaépítésnél is kitettük a táblákat, erre 80 Km/h-val mentek el mellettünk. Tenni
kell valamit, a településre szeretnénk radart kérni..
Varga Péter r. százados, osztályvezető: fogjuk tolmácsolni a közlekedésrendészeti osztály
felé, ez az osztály havi éves szinten szabályozza, ha annyira nem indokolt baleseti hely adatai
a rangsorba hátra fog kerülni. Ezt a kérést tolmácsoljuk. Ők megteszik a szükséges lépéseket.
Németh Tamás polgármester: köszönöm a munkát, a rendezvény biztosítást így azt, hogy a
kmb-sek segítenek a munkánkban.
Kérdés:
Lőrincz Illés képviselő: el lehet-e kapni a bűnelkövetőt?
Varga Péter r. százados, osztályvezető: A bűncselekmény észlelésekor minden további
nélkül állampolgári kötelesség.

Somogyi Ferenc: köszönöm a helyi kollégáknak a munkájukat. A horgász egyesületa
felépített három házat árammal ellátta. A százados urat kérem arra, hogy a minél többször
tartsanak ellenőrzést, mi magunk igyekszünk kamerát is felszerelni.
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Az előterjesztéshez több kérdés, hozzászólás nem volt Ikrény község önkormányzat
képviselő–testülete 6 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal
A települési közrend, közbiztonság helyzetéről készül tájékoztatót
elfogadja

3./ Beszámoló az önkormányzati bizottságok működéséről, az átruházott hatáskörök
gyakorlásáról. (szóbeli előterjesztés)
Előadó: bizottsági elnökök

Komjáti János körjegyző: A hatályos önkormányzati törvény és az szmsz is előírja, hogy
bizottságok az év során tevékenységükről számoljanak be a testületnek.
Összességében kettő bizottság működik a kettőből pénzügyi és vagyonkezelő bizottság a
pénzügyi előkészítést. Szociális bizottság van szinte minden községben. Szociális tv néhány
ellátási formát képviselőtestületi hatáskörbe ad, és azokat ruházták át a bizottságra.
Ferenczy Tamás képviselő, pénzügyi és vagyonkezelő bizottsági elnök: Ebben az évben 4
alkalommal ültünk össze. Régebben gyakorlat volt hogy minden ülés előtt pénzügyi bizottsági
ülés volt. 01.16 költségvetéssel kapcsolatban a testület többi tagja is meg szokott jelenni. A
jövőre nézve átgondolandó lehetne. A pénzügyi bizottság által javasolt költségek a testület
egyetértésével találkoztak. Félévi zárással kapcsolatos helyzetet is tanulmányozta.
Németh Tamás polgármester: Szükség van a bizottság munkájára. Nagy segítséget tudnak
adni a testületi munkához.
Komjáti János körjegyző: Valóban nem kötelező ezen bizottság működtetése, hiszen a
hatályos jogszabályok település népességszámhoz kötik a kötelező létrehozását. Azonban
állást foglalnak a pénzügyi jellegű előterjesztéseknél Érdekessége, hogy csak testületi tag
tagjai vannak. Talán szerencsés lenne külsős „ hozzáértők „ bevonása is a munkába.
Tóth Ildikó képviselő a szociális bizottság elnöke: ebben az évben 7 alkalommal
üléseztünk. A gazdasági helyzet minden hónapban előtárul. a fűtési idényben a fa
természetbeni juttatásra korlátoztuk a kiadásokat. Fejtörést okozott a szociális rendelet
alapján elbírálni a határozatokat .Javaslatot tettünk a módosításra, amely a napirendi pontok
között szerepel.
Komjáti János körjegyző: Azt látjuk, hogy a bizottsági üléseken kívül a testület is
nagyszámban ülésezik, így mindig képben tud lenni. 18. ülés volt már ebben az évben
Ikrényben, holott az ötv. kötelezően 6 ülést ír elő. Aktív a testület és aktívak a bizottságok is.
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Komjáti János körjegyző: A szociális bizottságnak van egy külsős tagja. Javasolja, hogy
második tagként a gyermekjóléti szolgáltatásban alkalmazott szakember felkérésére kerüljön
sor.
Németh Tamás polgármester: a gyerekjólét kihelyezett munkatársa a következő ülésre
előkésztjük, esküt is tehet.
Az előterjesztéshez több kérdés, hozzászólás nem volt Ikrény község önkormányzat
képviselő–testülete 6 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal, az alábbi határozatot hozza:
75/2012. (X.30.) Képviselő – testületi határozat:
Ikrény Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Pénzügyi és Vagyonkezelő,
továbbá a Szociális Bizottsága működéséről
készült beszámolót elfogadja. Megállapítja,
hogy a bizottságok magas színvonalon látják
el a rájuk bízott feladatokat.
Felhívja a polgármester figyelmét, hogy
tegyen konkrét javaslatot a Szociális
Bizottság második külsős tagjára és a vele
történő egyeztetés után gondoskodjon, hogy a
következő testületi ülésen eskütételen meg
tudjon jelenni.
Felelős: Németh Tamás polgármester
Határidő: 2012. november 27.

4./ Hóeltakarítási munkálatok elvégzésére pályázat kiírása. (szóbeli előterjesztés)
Előadó: Németh Tamás polgármester

Németh Tamás polgármester: Az elmúlt évben azért történt a kiválasztás, mert nem kért az
Inicia Zrt rendelkezésre állási díjat. Vállalta, ha hó van, hajnalban indul a gép jól végezték a
munkát le voltak takarítva az utak, nem volt túlszámlázás. Ebben ez évben is kértem
árajánlatot. 9 ezer forint volt az óradíj 9500 forintra kaptunk árajánlatot. ugyanezt a szerződést
kérik szóról szóra.
Kérdés nem hangzott el.
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Hozzászólás:

Pallang Attila alpolgármester: nem kötelezettség évenként kiírni. Sokszor körbejártam a
települést nem látok jobb lehetőséget.
Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem volt Ikrény község önkormányzat képviselő–
testülete 6 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal, az alábbi határozatot hozza:
76/2012. (X.30.) Képviselő – testületi határozat:
Ikrény Község Önkormányzata Képviselőtestülete. A 2012-13 évek téli hó eltakarítási
munkáival az INICIA ZRT-t Kívánja
megbízni az általa adott 9.500 FT+ÁFA
óránkénti szolgáltatási díjért.
Felhatalmazza
polgármesterét
a
megállapodás aláírására.
Felelős: Németh Tamás polgármester
Határidő: azonnal

5./ Szociális rendelet módosítása.
Előadó: Németh Tamás polgármester
Németh Tamás polgármester: nehéz megítélni egy dolgot a háztartás, a család valós
jövedelem szempontjából. Ezer ilyen problémával küzdeni itt kell nehéz igazságot tenni. Ne
csak a pontos számadat mellett döntsünk, hanem mérlegeljen is. A tüzelési segélyeknél ez
visszaütött ránk. Meghagyjuk, hogy dönthet másképpen, meghúztunk egy éles határvonalat,
hogy belefér vagy nem fér bele. Alapvetően ez a rendelkezés a természetben nyújtható
támogatásokat rendezi, konkretizálja. A bizottság könnyebb döntési helyzetbe hozatala a cél.
Kérdések, hozzászólások:
Tóth Ildikó képviselő: a zónákban nagyon rossz a helyzet. A képlet ugyanaz maradt.
Németh Tamás polgármester: környezettanulmány elvégzéséhez szükséges az ember.
Pallang Attila alpolgármester: Sok feladatot jelent ennek elvégzése a bizottságnak.
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Komjáti János körjegyző környezettanulmány úgynevezett előszűrőként működik, ami azt
jelenti, hogy a bizottság elé sem kerül az az ügy, amelynél a környezet rendezetlenségét
állapítja meg a jegyző
Németh Tamás polgármester: iránymutatóul szolgál, a bizottság döntésénél eltérhet. Addig
tudunk adni míg van fa, tehát a rendelkezésre álló készletekig.
Tóth Ildikó képviselő: Én, mint bizottsági elnök a bizottságunk nevében teljes egyetértésben
Vagyok a tervezettel.

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

Megalkotja
15/2012. (X.31.) önkormányzati rendeletét
a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2011.
(IV.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról

6./ Ikrény Ravatalozó felújítási pályázat benyújtása
Előadó: Németh Tamás polgármester

Németh Tamás polgármester: a pályázatnak hibátlannak kellene lennie. A tervek majd egy
éve meg vannak, november 15-ig kell beadnunk.
Kérdések, hozzászólások
Pallang Attila alpolgármester: költségek?

Németh Tamás polgármester: 100 ezer forint +áfa, az önrész 27%. utófinanszírozott.
Az előterjesztéshez több kérdés, hozzászólás nem volt Ikrény község önkormányzat
képviselő–testülete a 6 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal, az alábbi határozatot hozza:
77/2012. (X.30.) Képviselő – testületi határozat:
Ikrény Község Önkormányzata Képviselőtestülete pályázat beadását határozza el az
ikrényi ravatalozó felújítása és a hozzá
vezető gyalogsétány kialakítása
címmel /
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Ikrény
182
és
183
hrsz-ú
ingatlanok /a Leader Egyesülethez kiírt
pályázatra. A pályázat önrészét éves
költségvetési rendeletébe tervezni rendeli, így
ezáltal biztosítja. Utasítja a tisztségviselőket
a pályázat elkészítésére és benyújtására.
Felelős: Németh Tamás polgármester
Komjáti János körjegyző
Határidő: 2012. november 15.

8./ A helyi adók mérték felülvizsgálata.
Németh Tamás polgármester
Németh Tamás polgármester: úgy gondolom, ne nyúljunk hozzá az adómértékez, de a
Győrszol-lal kötött megállapodás értelmében részletfizetésünk van. 2011-ben el kellett volna
kezdeni fizetni a hitelt. December 31-ig 700 ezer forintot kell befizetnünk. egymillió forint az
önkormányzatnak egy évre.14 millió forintkörül fogunk visszafizetni. lehet hogy jövőre ki
fogjuk tudni fizetni alakosság helyett, de az is lehet, hogy nem. Felül kellene vizsgálnunk
Komjáti János körjegyző: nem vagyok híve az adónem növelésének tavalyi évben hasonló
léptünk Börcsön megdupláztuk a nagyságát. Közmeghallgatáson megkaptuk, hogy miért
avatkoztunk bele.
Kérdések, hozzászólások:
Pallang Attila alpolgármester: kommunális adó, mint olyan definiált, hogy mire szedik be.
Komjáti János körjegyző nincs ilyen annak idején szerencsétlen megfogalmazás volt. Adó,
amelynek felhasználását az önkormányzat jelöli a kivetésnél és felhasználásáról a
költségvetésnél számol be.
Pallang Attila alpolgármester: Mikor volt utoljára változtatva? Tíz év mulasztását egy év
alatt megtenni, Ö sem tartja szerencsésnek
Németh Tamás polgármester:
családonként.

tíz éve biztos nem. Javaslatom 1000 forint lett volna

Ferenczy Tamás képviselő: Az állampolgárok a szemétszállításnál mindig azzal jönnek elő
hogy ezért fizetem a kommunális adót.
Lőrincz Illés képviselő: szelektív hulladékgyűjtő ürítésért mit fizetünk. Javasolnám, hogy
nem volt emelés, le kell írni a terveket költségeket, akkor tudunk dönteni.
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Németh Tamás polgármester: Minden ikrényi család helyett átvállalt 5 ezer forintot az
önkormányzat.
Németh Tamás polgármester a vita zárásaként elmondja, hogy lehetséges, hogy jelentősebb
előterjesztés szükséges pénzügyi bizottsági megtárgyalással, ezt a javaslatot teszi fel
szavazásra
Az előterjesztéshez több kérdés, hozzászólás nem volt Ikrény község önkormányzat
képviselő–testülete 6 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal, az alábbi határozatot hozza:

78/2012. (X.30.) Képviselő – testületi határozat:
Ikrény Község Önkormányzata Képviselőtestülete
A magánszemélyek kommunális adója
változtatásával, az adómérték esetleges
emelésével kapcsolatos előkészítő munka és
kalkuláció
készítésére
utasítja
a
polgármestert, hogy a tervezett változtatás a
lakosság
körében
megfelelően
legyen
kommunikálva
Az előkészítés után elkészített előterjesztést
kívánja megvitatni, addig a változtatásról
nem dönt
Felelős: Németh Tamás polgármester
Határidő: azonnal
9./ Templom és templomkert felújítása pályázat
Előadó: Németh Tamás polgármester
Németh Tamás polgármester: új templom környezet kialakítására kiírtak újabb pályázatot.
A korábbi sajnos nem nyert. Akkoriban nem volt külön helyrajzi számon, elkészült a
megosztási vázrajz meglesz a külön hrsz. A templom és környezetének kialakítása lenne.
Mutatom a rajzot. A jövő évben lesz 20 éves. Felújítást kellene elvégezni rajta. Az ablakokat
festeni kellene a pincében van egy ifjúsági terem. Talajvíz ellen sem lehet védeni parketta
tönkrement. Szép képek és szobrok vannak lent. Az egész templomra tisztítófestés és hálózás
kellene. 25 millió forintos a pályázat 100%-os a támogatottsága, de utófinanszírozású.
Egyházközségnek nincs jövedelme, a pályázat írónak a díját is nekünk kellene fizetni.

Kérdés, hozzászólás nem volt.
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Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem volt Ikrény község önkormányzat képviselő–
testülete 6 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal, az alábbi határozatot hozza:
79/2012. (X.30.) Képviselő – testületi határozat
Ikrény Község Önkormányzata Képviselőtestülete pályázat beadását határozza el
a Szent Kereszt Felmagasztalása Templom
és Templomkert felújítása / Ikrény 210/9
hrsz-ú ingatlanon/ címmel a Leader
Egyesülethez kiirt pályázatra. A pályázat
önrészét éves költségvetési rendeletébe
tervezni rendeli, így ezáltal biztosítja
Utasítja a tisztségviselőket a pályázat
elkészítésére és benyújtására.
Felelős: Németh Tamás polgármester
Komjáti János körjegyző
Határidő: 2012. november 15.
10./ Állattartási rendelet módosítása.
Előadó: Komjáti János körjegyző
Komjáti János körjegyző: 1999-ben volt szabályozva, 2001-ben egyszer 2003-ban, 2004ben, 2007-ben, 2010-ben egyszer lett módosítva. Ami miatt ide került az állategészségügyi
tv-t módosították helyi rendeletben az állatok számát nem lehet korlátozni. Ez a tervezet
kivette a korlátokat október 1-től a központi jogszabállyal ellentétessé váltak. Nincsenek
övezetek mindenhol mindent lehet tartani, várhatóan az építési jogszabályok fogják a
korlátokat megszabni.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem volt Ikrény község önkormányzat képviselő–
testülete 6 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal
Megalkotja
16/2012.(X.31.) önkormányzati rendeleté-t

az állatok tartásáról szóló 9/1999.(V.1.) önkormányzati rendeletének
módosításáról

11./ Falukarácsony előkészítése.
Előadó: Németh Tamás polgármester
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Ismertetésre kerülnek az eddigi történések, meghatározásra a közeljövő feladatai.

Ezt követően vita után a feladatok összehangolása eredményeképpen

a képviselő-testület a falukarácsony előkészítéséről készült
tájékoztatót
Egyhangúlag elfogadja

Bejelentések, javaslatok, Interpellációk.
1. Életfaültetés.
Németh Tamás polgármester: életfaültetés november 17-én tervezzük. Plakettet
megrendeltük. 19 db életfa ültetésére helyet új helyre javasolnám. Fel kell hívni a szülők
figyelmét.
2. Iskolai közös sportnap szervezése
Ferenczy Tamás képviselő: November 10-én sportnap, vetélkedő kerül megrendezésre a
sportcsarnokban. 160 gyereket érint, őket busszal fogjuk szállítani. Lesz busz, lesz torta, lesz
egységes sportmez. Eddig nem látott óriási rendezvény lesz. Köszönet a segítőknek, hogy
létrejöhetett. Reméljük minden résztvevő számára óriási élmény lesz.

Egyéb napirendi pont nem volt, így a polgármester megköszöni a részvételt és az ülést 22.00
órakor bezárja.
K.m f.

Németh Tamás
polgármester

Komjáti János
körjegyző

Hitelesítők:
Pallang Attila

Ferenczy Tamás
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képviselő

képviselő

