Ikrény község önkormányzat képviselő – testületének 10/2013. (VI.25.) számú jegyzőkönyve

10/2013.

Jegyzőkönyv
Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 25-én (kedd) 18.00
órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban tartott nyilvános üléséről
Jelen vannak:
1.
2.
3.
4.
5.

Németh Tamás polgármester
Pallang Attila alpolgármester
Fodor Ildikó képviselő
Csáki István képviselő
Ferenczy Tamás képviselő

Tanácskozási joggal:
6. Komjáti János jegyző
Németh Tamás polgármester köszönti a megjelenteket. Majd a jelenléti ív alapján
megállapítja, hogy a megválasztott 7 képviselőből 5 fő jelen van, így a képviselő-testület
határozatképes, majd megnyitja az ülést. 2 fő képviselő igazoltan van távol.
Németh Tamás polgármester: jegyzőkönyv hitelesítőknek Ferenczy Tamás és Fodor
Ildikó képviselő személyére tennék javaslatot.
A jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslatot a képviselő-testület 5 igenlő szavazattal elfogadta.
Németh Tamás polgármester: a napirendi pontok kiküldésre kerültek, azok tárgyalására
tesz javaslatot. A meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását a testület egyhangúlag
elfogadta, így azok az alábbiak szerint alakulnak
Napirend:
1./ Tájékoztató a labdarúgó egyesület működéséről, bajnoksági eredményeiről, a
közeljövő feladatairól, pénzügyi lehetőségekről. (írásos előterjesztés)
Előadó: egyesületi elnök
2./ Szociális ellátás a településen, munkanélküliség, közfoglalkoztatás. (írásos
előterjesztés)
Előadó: Németh Tamás polgármester
3./ Óvodabővítés pályázat. (szóbeli előterjesztés)
Előadó: Németh Tamás polgármester
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4./ Ikrényi Óvoda kérelme (írásos előterjesztés)
Előadó: Németh Tamás polgármester
5./ Elővásárlási jog gyakorlása – Pannon Víz Zrt. (írásos előterjesztés)
Előadó: Komjáti János jegyző
6./ Rábcamenti Községek Önkormányzatainak Köznevelési Intézményfenntartó
Társulás Társulási Megállapodás (írásos előterjesztés)
Előadó: Komjáti János jegyző
7./Rábcamenti Községek Önkormányzatainak Családsegítő és Gyermekjóléti
Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodás (írásos előterjesztés)
Előadó: Komjáti János jegyző
8./ A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodás Felülvizsgálata
Előadó: Komjáti János jegyző (írásos előterjesztés)
Napirend előtt
Tájékoztatás a két ülés közötti eseményekről.
Németh Tamás polgármester: örömmel tudatom veletek, hogy a ravatalozó felújításra
beadott pályázatunk nyertes. A nyílászárók egy részére nem adtak támogatást, viszont az
önrészünk majdnem fedezi ezt a részt is.
A sportöltöző tető alatt van, ma volt a válaszfalazás az első ütemnek megfelel. Én örülök
annak, hogy abba a lakókörnyezetbe illő épületet tudtunk oda felépíteni.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester kérésére a képviselőtestület 5 igenlő egyhangú szavazattal
a két ülés közötti eseményekről, aktuális feladatokról szóló polgármesteri
tájékoztatást elfogadja.
Napirend tárgyalása:
1./ Tájékoztató a labdarúgó egyesület működéséről, bajnoksági eredményeiről, a
közeljövő feladatairól, pénzügyi lehetőségekről. (írásos előterjesztés)
Előadó: egyesületi elnök
Németh Tamás polgármester: elnök úr jelezte, hogy nem tud eljönni az ülésre, helyette én
tájékoztatlak benneteket. Az egyesület mérlegéből kitűnik, hogy az egyesület próbál
takarékoskodni, hozzáteszem, idén erős középmezőnyben végeztek a focisták. Gondozott a
pálya és környezete. Az új öltőző is hatalmas előrelépés lesz.
Az öltözővel kapcsolatban dönteni kell az önkormányzatnak. A TAO-s pályázat első köre
hamarosan lezárul. Az összköltség 19.756.360 forint lesz bírói öltözővel raktárral
2

Ikrény község önkormányzat képviselő – testületének 10/2013. (VI.25.) számú jegyzőkönyve
mozgássérült wc-vel. Ezt az összeget kellene elfogadnunk. Én a régi öltöző épület
állagjavítását nem támogatnám.
Kérdés:
Ferenczy Tamás képviselő: a közvéleményt megosztotta az öltöző építése. Elhangzottak
ilyenek, hogy 18 millióból családi házat lehet építeni. Azért építettünk újat, hogy ne legyen
ott a régi. Mi a válaszunk erre?
Válasz:
Németh Tamás polgármester: a kritikák direktbe kellene, hogy megfogalmazódjanak. Úgy
gondolom, hogy jó döntés volt az öltöző építés. Rengeteg munka van benne, úgy a pályázatba,
mint a megvalósításban. Sok lobbi és még akkor a kivitelezésben rengeteg a társadalmi
munka. Az, hogy valami mennyibe kerül, a piac határozza meg. Becsülettel lefolytatásra
kerültek a kivitelezési pályáztatások. Az összegek egyeztetések eredményeképpen jelentősen
lefaragásra kerültek.
Hozzászólás nem hangzott el.
Az előterjesztéshez több kérdés, hozzászólás nem volt Ikrény község önkormányzata
képviselő – testülete 5 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal
a labdarúgó egyesület működéséről, bajnoksági eredményeiről,
a közeljövő feladatairól, pénzügyi lehetőségekről szóló
tájékoztatást e l f o g a d j a

2./ Szociális ellátás a településen, munkanélküliség, közfoglalkoztatás. (írásos
előterjesztés)
Előadó: Németh Tamás polgármester
Németh Tamás polgármester: a kiküldött tájékoztató anyagból láthatjátok, hogy jelenleg 12
fő részesül foglalkoztatást helyettesítő támogatásban, amelynek havi összege 22.800 Ft. 80 %os az állami visszaigényelhetősége ennek az ellátásnak. 4 fő részesül rendszeres szociális
segélyben, melynek összege egyénenként változó ennek 90 %-os visszaigénylése. 2 fő
részesül méltányossági ápolási díjban, lakásfenntartási támogatásban pedig 6 fő.
Köztemetésre egy alkalommal került sor, melynek összege 75.000 forint volt. Ebben az évben
2x 4 fő foglakoztatásához nyertünk hozzájárulást a munkaügyi központtól 70 %-os bér
támogatással.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el
Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem volt Ikrény község önkormányzata képviselő –
testülete 5 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza.
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50 /2013.(VI.25.) képviselő-testületi határozat:
Ikrény Község Önkormányzata képviselőtestülete a szociális ellátás a településen,
munkanélküliség, a közfoglalkoztatás című
előterjesztést elfogadja.
Megállapítja, hogy az ellátórendszer rendezett,
a szociális háló kezeli a területen jelentkező
problémákat.
Felelős: Németh Tamás polgármester
Határidő: azonnal
3./ Óvodabővítés pályázat. (szóbeli előterjesztés)
Előadó: Németh Tamás polgármester
Németh Tamás polgármester: sajnos a beadott pályázatunkat elkaszálták. Félretettünk több
millió forintot, ha nem sikerülne a pályázat. A következő ülésre kérünk egy árajánlatot az
óvoda felújítására, egy belső festésre, gipszkartonozni is kellene. Két fontos elemet kellene
javítani külső hőszigetelő vakolás vagy tető-héjazat csere. A következő ülésre kidolgozom a
tervet, festésekre kérünk árajánlatot. Az udvaron térkövezni kellene inkább nem betonozni, a
munkák augusztusban kerülnek elvégzésre.
Kérdés nem hangzott el
Hozzászólások:
Komjáti János jegyző Amikor az ülést terveztük, még eredményekről szerettünk volna
számot adni. Ezért került önálló napirendként a meghívóba. Most programterv lett, az
eredménytelen pályázat miatt. Javaslom a saját forrás felhasználásával az itt felsorolt építési
munkákat végeztesse el a település
Az előterjesztéshez több kérdés, hozzászólás nem volt Ikrény község önkormányzata
képviselő – testülete 5 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza.
51 /2013.(VI.25.) képviselő-testületi határozat:
Ikrény Község Önkormányzata képviselőtestülete a napközi otthonos óvoda épületének
karbantartásáról,felújításáról dönt az éves
költségvetési
rendeletében
az
óvoda
fejlesztésére tervezett pályázati önrész terhére
Utasítja
a
polgármestert
árajánlatok
beszerzésére,
majd
azok
testület
elé
terjesztésére úgy, hogy a tervezett munkák a
következő tanév kezdetére elvégezhetők
legyenek.
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Felelős: Németh Tamás polgármester
Határidő: azonnal
4./ Ikrényi Óvoda kérelme (írásos előterjesztés)
Előadó: Németh Tamás polgármester
Németh Tamás polgármester: az óvodavezető a következő kéréssel fordult hozzánk.
ÁNTSZ ellenőrzés során a hatóság több hiányosságit is tapasztalt, ezért szükséges lenne
mielőbb az óvodában a következő felújításokat elvégezni.
Kérdések:
Pallang Attila alpolgármester: felmerült egy kérdés a környező településeknél, hogy
önállóvá váltak. Ennek a menete állítólag nem bonyolult. Jár- e előnnyel, ha különválunk?
Válasz:
Németh Tamás polgármester a társulások megszűnnek 06.30-ig kell nyilatkozni, hogy
fenntartjuk-e. Plusz pénzt a társulás nem hoz nekünk. Két főnek a bérébe fizetünk bele. Ha
különválunk megnövekszik a személyügyi dolog legalább fél állásban óvodatitkárt kell
alkalmazni. Én azt látom, hogy pályázatnál hátrányt jelent.
Hozzászólás:
Pallang Attila alpolgármester. Támogatnám, hogy termenként felújításra kerüljön az óvoda.
a kaputól a lépcsőszintig szintre hozás kell, hogy meglegyen. a lépcső környéke másfél
méteres sáv.
Németh Tamás polgármester: a mennyezetben nincs kötőanyag. Az a terem, amire én
gondoltam, hogy meglehetne csinálni ott nincs beázás. Fentről kellene elkezdeni építkezni.
Fogok árajánlatot kidolgozni.
Az előterjesztéshez több kérdés, hozzászólás nem volt Ikrény község önkormányzata
képviselő – testülete 5 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza.

52 /2013.(VI.25.) képviselő-testületi határozat:
Ikrény Község Önkormányzata képviselőtestülete a tulajdonában álló napközi otthonos
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óvoda épületében feltárt közegészségügyi
hiányosság
felszámolását
rendeli
a
költségvetési rendeletében tervezett működési
tartalék terhére.
Felelős: Németh Tamás polgármester
Határidő: azonnal

5./ Elővásárlási jog gyakorlása – Pannon Víz Zrt. (írásos előterjesztés)
Előadó: Komjáti János jegyző
Komjáti János jegyző: Jánossomorja Önkormányzata törzsrészvénnyel rendelkezik a Pannon
Víz Zrt-ben. Az önkormányzat azonban kilép a Zrt-ből, az ő vagyonát meg lehet vásárolni.
Felajánlás, tudjunk róla, hogy van egy ilyen lehetőség.
Kérdés:
Pallang Attila alpolgármester: a jelenlegi arányban felosztásra nem kerülhet?
Válasz:
Komjáti János jegyző: elővásárlási jogával élhet valamennyi település.
Hozzászólás nem hangzott el
Az előterjesztéshez több kérdés, hozzászólás nem volt Ikrény község önkormányzata
képviselő – testülete 5 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza.
53/2013.(VI.25.) képviselő-testületi határozat:
Ikrény Község Önkormányzata képviselőtestülete nem kíván élni elővásárlási jogával,
így nem vásárolja meg a Pannon-Víz Zrt
felajánlott részvényeit.
Felelős: Németh Tamás polgármester
Határidő: azonnal

6./ Rábcamenti Községek Önkormányzatainak Köznevelési Intézményfenntartó
Társulás Társulási Megállapodás (írásos előterjesztés)
Előadó: Komjáti János jegyző
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Komjáti János jegyző: Ebben az évben a költségvetés nem támogatja a társulási formában
működő intézményeket. Ha a 3 település külön menne az intézmény vezetésénél
adminisztráció plusz feladatként megjelenik. A társulást hátránynak éreztük a pályázatoknál.
Az elmúlt években biztos nem volt hátrány a társulás ezért az lenne a javaslatom, hogy
tartsuk meg, de úgy vizsgáljuk felül, hogy a mind a kettő társulás tovább működne azzal
együtt is.
Kérdések, válaszok
Németh Tamás polgármester: ki gyakorolja munkáltatói jogokat?
Komjáti János jegyző: három település polgármestere alakítaná a társulási tanácsot és a
társulási tanács választaná az elnökét. A dolgozóknak az intézményvezetők. 3 hónap van a
kilépésre.
Németh Tamás polgármester : Milyen közös költségek vannak?
Komjáti János jegyző: nincsen közös költsége. Hozzájárulás 0 forint.
Hozzászólások
Pallang Attila alpolgármester: valószínűtlen, hogy bármit is meg tudnánk vizsgálni ennyi
idő alatt, ezért célszerű lenne maradni. 3 hónap múlva a társulásból kiválhatunk. Javaslatom,
hogy időszűke miatt maradjunk, de mindent figyelembe véve nézzük meg, ha egyedül
működnénk, hogyan alakulna. Óvodavezető részéről óvodapedagógus igény elhangzott.
Németh Tamás polgármester: aggályaim vannak, július végéig alakítsunk ki egy
álláspontot. Év közben nem szerencsés lépni.
Ferenczy Tamás képviselő: alaposan körbe kell járni. Túl kevés az idő. Lehet, hogy
megcsináljuk a szétválást, aztán rosszabbul járunk, pánikszerű menekülésnek tűnne.
Pallang Attila alpolgármester: ha van információnk, akkor üljünk le júliusban.
Az előterjesztéshez több kérdés, hozzászólás nem volt Ikrény község önkormányzata
képviselő – testülete 5 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza.

54/2013. /VI.25./ képviselő-testületei határozat:
Ikrény Község Önkormányzata Képviselőtestülete Rábca Menti Községek
Önkormányzatainak Köznevelési
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Intézményfenntartó
Társulás
Társulási
Megállapodása dokumentumot a mellékelt
formában elfogadja és így
megalkotja

Rábca Menti Községek Önkormányzatainak
Köznevelési Intézményfenntartó Társulás
Társulási Megállapodása-t.
Felelős: Németh Tamás
Határidő: azonnal

7./Rábcamenti Községek Önkormányzatainak Családsegítő és Gyermekjóléti
Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodás (írásos előterjesztés)
Előadó: Komjáti János jegyző
Komjáti János jegyző: 2012.12.31-ig két társulási törvény alapján szerveződtek a társulások.
Ez alapján itt is volt olyan társulás, ami a kistérségben jött létre. Most a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló törvény alapján kell szervezni a társulásokat. Ez az ez évi
költségvetési rendszerben támogatott. Azt mondom ez a megoldás, hogy ezt működtessük.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el
Az előterjesztéshez több kérdés, hozzászólás nem volt Ikrény község önkormányzata
képviselő – testülete 5 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza.
55/2013. /VI.25/ képviselő-testületei határozat:
Ikrény Község Önkormányzata Képviselőtestülete
Rábca
Menti
Községek
Önkormányzatainak Családsegítő és
Gyermekjóléti
Intézményfenntartó
Társulás
Társulási
Megállapodása
dokumentumot a mellékelt formában
elfogadja és így
megalkotja
Rábca
Menti
Községek
Önkormányzatainak Családsegítő és
Gyermekjóléti
Intézményfenntartó
Társulás Társulási Megállapodása-t
Felelős: Németh Tamás polgármester
Határidő: azonnal
8./ A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodás Felülvizsgálata
Előadó: Komjáti János jegyző (írásos előterjesztés)
Komjáti János jegyző: a régi szervezet elmúlt. Június végéig felül kell vizsgálni a társulási
megállapodást. Ha vannak előnyei, nem kívánunk ebből kimaradni 25 település azt a döntést
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hozta. Győrújfalu és Öttevény kivált. Egyértelmű gazdasági igénnyel 6 hónappal előbb lehet
kiszállni. Újabb két település jelenti be a kilépési szándékát. Úgy gondoljuk, hogy tudtuk
érvényesíteni településeink szándékát a magállapodás módosításánál. Elfogadásra ajánljuk.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem volt Ikrény község önkormányzata képviselő –
testülete 5 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza.
56/2013.(VI.25.) képviselő-testületi határozat:
Ikrény Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Győri Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási
megállapodása
felülvizsgálata
következtében
módosított
társulási
megállapodást a mellékelt formában elfogadja
és feljogosítja polgármesterét annak aláírására
Felelős : Németh Tamás polgármester
Határidő: 2013. július 15.

Interpellációk, bejelentések, javaslatok
1.Sportcsarnok iroda bérlet
Németh Tamás polgármester: régi bérlőnk korábbi szerződésében 55.000 forint bérleti díjat
fizetett. Az ügyvezető elmondta, hogy a lenti helyiséget nem tudja tovább bérelni és szeretné,
ha bérleti díjat ennek megfelelően igazítanánk. Javaslata 28 ezer forint volt.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem volt Ikrény község önkormányzata képviselő –
testülete 5 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza.

57/2013.(V.14.) képviselő-testületi határozat:
Ikrény Község Önkormányzata képviselőtestülete a sportcsarnok épületében
találhatóiroda bérleti díjat 2013. július 1
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napjától
Nagyságban állapítja meg.

28.000,-Ft/hó

Felelős: Németh Tamás polgármester
Határidő: azonnal
2. Fallabda téglajegy
Németh Tamás polgármester: elkészült a fallabda pálya téglajegy. Kérlek benneteket, hogy
minél többet próbáljatok eladni. 20 alkalmas bérlet szinte ingyen van. Próbáljuk meg a
mielőbbi értékestést.
Pallang Attila alpolgármester: figyeljünk arra, hogy többen ne menjünk ugyanarra a helyre.
3.Vasútsor u. 26. számú ingatlan ügye
Németh Tamás polgármester: az ingatlan tulajdonosát behívtuk, annyit sikerült elérni, hogy
levágta a gazt. A továbbiakban bérelünk teherautót és elvitetjük a közterületen lévő
hulladékot. A következő lépésben a társhatóságokkal megjelentünk a szemlén. Az Ántsz
megtalálta a patkány bejáratot. Muzeális értékek vannak ott, amit értékesíteni tudna a
tulajdonos és komoly összeghez jutna.
Komjáti János jegyző: az ügyfél nem vette jó néven, hogy zaklatjuk, mindenféle sérelmei
vannak, ami miatt támad bennünket. Mi az, hogy fényképezünk az ingatlanán és hasonló
reakciói vannak. 40 ezer forintra büntették meg ez idáig. Állítólag holnap lesz a
népegészségüggyel találkozója. A házban fele rész a feleség tulajdona. A társhatóságok
bírságolnak. Egyenlőre itt tartunk.
Németh Tamás polgármester: megyünk tovább ezen az úton.
Kérdés:
Pallang Attila alpolgármester nem egyértelmű hogy hol a közterület? mi történik, ha nem
teszi rendbe, nekünk milyen költséggel jár?
Németh Tamás polgármester: hónap vége a határidő.

4.Rábapatonai buszjárat ügye:
Németh Tamás polgármester: Egy helybéli lakos kéréssel fordult hozzám, hogy a Volán
felé továbbítsuk a reggel 6.30-as rábapatonai járat jöjjön be Ikrénybe. Továbbítjuk a kérést az
illetékes félhez.
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5. Játszótér
Németh Tamás polgármester: a korábbi játszótér árajánlatok után úgy döntöttünk, hogy
amit tudunk, inkább megcsináltatunk. Ezzel tudjuk csökkenteni a költségeket kb. 500-600
ezer forint. A homokozóba hozatunk homokot. 2 mérleghintát megrendelünk és egy csúszdát
veszünk.
6. Szivattyú
Pallang Attila alpolgármester legutóbbi ülésen jeleztem, hogy panasz érkezett a
szennyvízátemelő szivattyúval kapcsolatosan. Történt ebben valami előrelépés?
Németh Tamás polgármester: holnap adok erről felvilágosítást.
7. Orvosi rendelő ajtaja szigetelése
Németh Tamás polgármester: az orvosi rendelőbe szükséges lenne egy hangszigetelő
rendelő ajtó, mert a kint várakozó betegek mindent hallanak, ami az orvosi szobában
elhangzik, ami egyáltalán nem szerencsés. Utánanézünk egy hangszigetelő ajtónak.
Egyébként jó hír, hogy örülnek és használják az emberek az orvosi rendelő elé kihelyezett
padot.
Pallang Attila alpolgármester: aminek van tanúsítványa, olyat kell venni.
Az előterjesztéshez több kérdés, hozzászólás nem volt Ikrény község önkormányzata
képviselő – testülete 5 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza.
58/2013.(VI.25.) képviselő-testületi határozat:
Ikrény Község Önkormányzata képviselőtestülete a tulajdonában álló orvosi rendelő
épületébe a rendelő-helyiséghez egy darab
tanúsítvánnyal rendelkező hangszigetelt ajtó
vásárlását határozza el az éves költségvetési
rendeletében
tervezett
működési
tartalék terhére.
Felelős: Németh Tamás polgármester
Határidő: azonnal
8. Hulladékgazdálkodási társulás
Komjáti János jegyző: megjelent az új hulladék gazdálkodásról szóló törvény, július elején
lesz a következő tanácsülés az 5 küldött képviselné a többi települést. Ez zajlik a
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hulladékgazdálkodási társulás témában. Álláspontja, hogy nem kell, hogy felülvizsgálatra
kerüljön az önkormányzat azon döntése, hogy a Győrszol legyen a jövőben is – természetesen
a változó jogszabályoknak megfelelve – a szolgáltató. Természetesen minden olyan
változtatás, amelyből a település lakói kedvezően kerülhetnek ki támogatható . Amennyiben
változik a tendencia, azonnal tájékoztatást fog adni és esetlegesen a döntés módosítását kérni.
9. Szúnyoggyérítés
Németh Tamás polgármester: az árvíz utáni szúnyoggyérítéssel kapcsolatosan e-mailben
megkeresték a polgármestereket, válaszolunk a megkeresésre, kérjük a gyérítést. Sajnos ezzel
a szúnyoghelyzet nem fog javulni. Az önkormányzat eddig 400 ezer forintot költött
gyérítésre, ezután lakossági összefogásra is lesz szükség. Javaslom, hogy gyűjtsünk össze
pénzt, 1000 forintot javasolnék lakásonként, kivétel a 62 év feletti egyedülálló személy.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el
Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem volt Ikrény község önkormányzata képviselő –
testülete 5 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza.
59/2013.(V.14.) képviselő-testületi határozat:
Ikrény Község Önkormányzata képviselőtestülete A települési
szúnyoggyérítés
eredményesebbé tétele érdekében
Önkéntes lakossági befizetés lehetőségének
megteremtéséről dönt, amelynek nagysága
lakásonként 1.000 Ft, azzal, hogy a 62 évnél
idősebb egyszemélyes háztartások részére
ezen
lehetőség
nem
biztosítandó.
Felelős: Németh Tamás polgármester
Határidő: azonnal

10. Kamionparkoló
Németh Tamás polgármester: újra átbeszéltük a vállalkozóval a kamionparkoló ügyét, ő
sajnos bérleti rendszerben nem tud, csak a megvételben tud gondolkodni.
Kérdés:
Pallang Attila alpolgármester: mennyi ideig tartana a rendezési terv módosítás?
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Válasz:
Komjáti János jegyző: 6 hónap a rendezési terv módosítás.
Az előterjesztéshez több kérdés, hozzászólás nem volt Ikrény község önkormányzata
képviselő – testülete 5 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza.
60/2013.(VI.25.) képviselő-testületi határozat:
Ikrény Község Önkormányzata képviselőtestülete ismét átgondolni rendeli a
kamionparkoló kialakítása ügyét
1. amennyiben a terület nem bérletbe,
hanem értékesítésre kerülne,
megteremthető-e a település más részén
hulladékudvar elhelyezése
2.
amennyiben értékesítésre tud kerülni,
milyen vételár szolgálja a
település, a befektető és az önkormányzat
érdekeit is utasítja a Pénzügyi és
Vagyonkezelő bizottságát a döntésnek
megfelelő döntés előkészítésre és a javaslat
testület elé terjesztésére.
Felelős: Ferenczy Tamás bizottsági elnök
Határidő: 2013. augusztus 31.
Egyéb napirendi pont nem volt, így a polgármester megköszöni a részvételt és az ülést 21.00
órakor bezárja.
K. m. f.
Németh Tamás
polgármester

Komjáti János
körjegyző

Hitelesítők:
Ferenczy Tamás
képviselő

Fodor Ildikó
képviselő
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