Ikrény község önkormányzat képviselő – testületének 4/2013. (III.26.) számú jegyzőkönyve

4/2013
Jegyzőkönyv

Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 26-án (kedd)
18.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban tartott nyilvános üléséről
Jelen vannak:
1.
2.
3.
4.
5.

Németh Tamás polgármester
Pallang Attila alpolgármester
Csáki István képviselő
Ferenczy Tamás képviselő
Lőrincz Illés 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 képviselőtestület határozatképes, majd megnyitja az ülést.
Németh Tamás polgármester: jegyzőkönyv hitelesítőknek Csáki István és Lőrincz
Illés képviselő személyére tennék javaslatot.
A jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslatot a képviselő-testület 5 igenlő szavazattal
elfogadta.
Németh Tamás polgármester: a napirendi pontok kiküldésre kerültek, azonban
azonnali döntést igénylő ügyek jelentkeztek ezért a napirendi pontokat az alábbival
egészíteném ki. Elidegenítési terhelési tilalom törlése a 178/140 hrsz.-ú ingatlanra
vonatkozóan ez lenne a 4. valamint 5. napirendi pontként tájékoztatás a folyamatban lévő
pályázatokról.
A napirendi pontok módosítására tett javaslatot a képviselő-testület 5 igenlő
szavazattal elfogadta.

Napirend:
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1./ Beszámoló a Győri Többcélú Kistérségi Társulás működéséről (írásos előterjesztés)
Előadó: Németh Tamás polgármester
2./ Adóigazgatási tevékenység értékelése, különös figyelemmel a behajtási tevékenységre. (írásos
előterjesztés)
Előadó: Komjáti János jegyző
3./ Falunap előkészítése. (szóbeli előterjesztés/

Előadó: Németh Tamás polgármester
4./Elidegenítési terhelési tilalom törlése a 178/140 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan
Előadó: Komjáti János jegyző
5./ Tájékoztatás a folyamatban lévő pályázatokról
Előadó: Németh Tamás polgármester
Bejelentések, javaslatok, interpellációk
Napirend előtt

Tájékoztatás a két ülés közötti eseményekről.
Németh Tamás polgármester: Ismerteti az aktuális dolgokat, történéseket A döntések
végrehajtása megtörtént, a polgármester egyeztetett a terület jelenlegi és jövendő
országgyűlési képviselőjével és országgyűlési képviselő jelöltjével. Kérte a település
támogatását, esetleges segítséget a pályázatokhoz és ezekről tájékoztatta is Őket.
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.
Na p i r e n d t á r g y a l á s a:
1./ Beszámoló a Győri Többcélú Kistérségi Társulás működéséről (írásos előterjesztés)
Előadó: Németh Tamás polgármester

Németh Tamás polgármester: a kistérség teljesen nem szűnt meg, 25 településsel folytatja a
munkát. Erről korábbi ülésünkön mi is szavaztunk.
Komjáti János jegyző: 5 alkalommal ülésezett a szervezet közgyűlése az elmúlt évben. Ikrény

nem volt szerencsés a pályázatok tekintetében. Sajnos a családi napközi pályázatunkat is
tartalékpályára tették. Ameddig ez a szervezet a közös célok megoldása érdekében működött
jó szervezet volt. Az újjáalakításánál is ezt kellene követni és megtenni mindent azért, hogy
ne az utolsó időszak működése legyen a jellemző, mert arra nincsen szükség. Az erő azonban
továbbra is a közösségben a közös fellépésben, esetleg érdekérvényesítésben van.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem volt Ikrény község önkormányzata képviselő –
testülete 6 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza.

22/2013.(II.26.) képviselő-testületi határozat:
Ikrény Község Önkormányzata képviselőtestülete a Győri Többcélú Kistérségi Társulás
működéséről készült beszámolót elfogadja.
Megállapítja, hogy a települések érdekében
működő társulási formának lehet jövőképe és a
továbbiakban
is
preferálja
a
társulási formát és a társulási tagságot.

Felelős: Németh Tamás polgármester
Komjáti János jegyző
Határidő: azonnal

2./ Adóigazgatási tevékenység értékelése, különös figyelemmel a behajtási tevékenységre. (írásos
előterjesztés)
Előadó: Komjáti János jegyző

Németh Tamás polgármester: vissza kell térnünk a 2010-es évhez az adóügyek
tekintetében. A vagyonkataszter elmaradása volt ebben az évben rendbe tudjuk tenni
évtizedek óta. Az adóügyet szét kellett szedni. Területekre kommunális adó. Gépjármű adó a
pénzügy csinálja.
Az írásos anyagból kitűnik, hogy a behajtás milyen %-ban volt sikeres. A folyó évi
terhelések, befizetések amelyekben látszik, hogy sokat itt sem tudunk behajtani
Komjáti János jegyző: számok magukért beszélnek. Az előző évben eljutottunk egy szintig.

Évek óta felhalmozódott követelések emelkednek, ezért látszanak a magas összegek. Elmúlt
év végére kialakult egy rendszer, de változtatnunk kellett rajta. Bízom a munkafeladat
ellátásában. Évente visszatérő téma a helyi adó. Ha megnézzük a számokat nem volt olyan
jelentős. Jó a telekadó bevétel mind befolyt. Korábban nem így működött. Rajka és Vidéke
volt az adóalany aki fizetett. Nagy szám szerepel a gépjárműadónál, de ezt – jelentős részben
-tovább kell utalni az államnak. Jó volt az előző évi kivetett befizetett arány.
Németh Tamás polgármester: a tavalyi év gépjármű átcsúszott januárba. Jelentős része
kifizetésre került. Kommunális adót az elv miatt is be kell fizetni. Ezeket a bevételeket
fejlesztésre hó eltolásra fordítjuk.
Kérdések
Pallang Attila alpolgármester: a gépjárműadó magán vagy társas vállalkozásoké volt-e?
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Válasz:
Komjáti János jegyző: Az adóalanyok számából és a kintlévőség nagyságából következik,
hogy ezek vállalkozói gépjárműadók. A magánszemélyeket könnyebben tudjuk kezelni, de a
vállalkozásoknál az az eszköz, a gépjármű, amellyel megtermeli az adóbefizetését.
Mindenképpen vizsgáljuk az adó befizetési hajlandóságot és tehetséget a gyakorlatban.
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.

23/2013.(III.26.) képviselő-testületi határozat:
Ikrény Község Önkormányzata képviselőtestülete az adóigazgatási tevékenység értékelése,
különös figyelemmel a helyi és a más szervek
által elrendelt behajtási tevékenységre című
előterjesztést elfogadja.
Megállapítja, hogy a nehezedő gazdasági
körülmények ellenére nincs jelentős csökkenés az
adóbevételeknél és a hivatal minden jogszerű
eszközzel törekszik arra, hogy a behajtás minél
hatékonyabb legyen.
Felelős: Komjáti János jegyző
Határidő: azonnal
3./ Falunap előkészítése. (szóbeli előterjesztés)
Előadó: Németh Tamás polgármester

Németh Tamás polgármester ismerteti, hogy minden az előzetes terveknek megfelelően
halad. A programok tisztázottak, a rendszer átlátható, működőképes. Mindenki tudja a
feladatát, szervezi, rendezi a számára meghatározottakat. Még az előző évnél is sikeresebb
falunap van kialakulóban. Az étkezés, étkeztetés tűnik a sarokpontnak. Ott még vannak
tisztázható kérdések. Sok csapat jelentkezett. Ez azt jelenti, hogy az elmúlt évben ez is nagyon
sikeres volt. Biztos benne, hogy egy nagyon sikereset szervezünk ebben az évben is.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el

A polgármester kérésére a képviselőtestület 5 igenlő egyhangú szavazattal
a falunap előkészítése állásáról szóló polgármesteri tájékoztatást
elfogadja.
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4./ Elidegenítési terhelési tilalom törlése a 178/140 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan.
Németh Tamás polgármester: hozzájárulásunk nélkül a telket elidegeníteni nem lehet. A
jelenlegi tulajdonos jelezte, hogy nem kíván építkezni a területen. Sikerült új vásárlót találni a
telekre. Rába utcában lévő telek. Hozzájárulást kérem, hogy a telek továbbértékesíthető
legyen. Az új vásárlónak szintén elidegenítése tilalmat jegyezzenek be a telkére.
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.

24 /2013.(II.26.) képviselő-testületi határozat:
Ikrény Község Önkormányzata képviselőtestülete az ikrényi 178/140 helyrajzi számú –
általa értékesített –építési telekre bejegyzett
elidegenítési és terhelési tilalom törléséhez
hozzájárul,
annak
elidegeníthetősége
érdekében.
Felkéri azonban a telek
értékesítőjét,
hogy
az
általa
kötött
adás-vételi szerződésben kerüljön rögzítésre
ugyanezen kitétel, hogy a telek beépítése
biztosított legyen.
Felelős: Németh Tamás polgármester
Határidő: azonnal

Interpellációk, bejelentések, javaslatok
1. Sportcsarnok belső tetőszerkezet
Ferenczy Tamás képviselő: Sportcsarnok tetőszerkezeténél a fűtőtestek lánccal rögzítettek,
ezek közül pár darab elég rossz állapotban van. Sürgősen ellenőrizni kell, mielőtt baleset
történik.
Németh Tamás polgármester: Egyetértek. Találtunk egy céget akitől tudnánk bérelni egy
összerakható állványt. Sajnálatos módon úgy készült el a sportcsarnok, hogy a felső részeknek
a karbantartására nem volt terv. Nem mászás biztos a felső szerkezet. Pár tízezer forintba
kerülne az állvány egy napra.
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2.Horgászegyesület kérelme
Ferenczy Tamás képviselő: A horgászegyesület kérését szeretném tolmácsolni a testület felé,
miszerint a horgászegyesület a képviselői keretből igényelne egy bizonyos összeget egy 5x 4
méteres esőbeálló építésére. Jeleztem, hogy az év második felében szoktunk a képviselő
keretekről dönteni.
Németh Tamás polgármester: az augusztusi ülésen tudnánk dönteni. Lássuk az első féléves
kiadásainkat.
Pallang Attila alpolgármester: mikorra tervezné a felépítését az egyesület.?
Somogyi Ferenc horgászegyesületi elnök: Május hónapra terveznénk. Más beruházásunk is
lesz. Máshova is kell betont hozatni egyszerre szeretnénk megcsinálni. Az elv érdekel, kb.
mennyi támogatásra számíthatunk, számíthatunk-e egyáltalán. Utófinanszírozásként is
elfogadható lenne számunkra.
Pallang Attila alpolgármester: következő ülésig elvi nyilatkozat születhet erről.
Ferenczy Tamás képviselő: amint látjuk az I. negyedévünk alakulását akkor döntsünk erről,
és a hasonló kérdésekről. Ezt kell tudatosítani Mindenkiben, aki pályázni kíván erre a keretre.
3.Vasútsor u. 26. sz. alatt ingatlan helyzete
Csáki István képviselő: Jelezték felém, hogy a Vasútsor utca 26 sz. alatti ingatlannál milyen
áldatlan állapot uralkodik. Élősködők is előfordulnak szerintem. Látványra is szörnyű.
Jegyző urat kérdezném, mit tudunk a helyzet javítása érdekében tenni, illetve milyen
intézkedések történtek?
Komjáti János jegyző: hosszú évek óta tart ez a történet. Többször történt megbeszélés a

tulajdonossal, nehéz megegyezésre jutni vele. Foglalkoztunk és foglalkozunk is az üggyel.
Felhívást, felszólítást kapott, de tudni kell az esetről, hogy konkrét bejelentés az ügyben az
utóbbi három esztendőben nem történt.
Németh Tamás polgármester: pénteken beszéltem vele más üggyel kapcsolatban. Ez egy
tarthatatlan állapot. Minden törvényes eszközt be kell vetni, hogy mielőbb megoldása legyen
az ügynek. Nyílván a környezetből látható, hogy az utóbbi évtizedek alatt alakult ki az állapot,
tehát mindig hagyta valaki, hogy fejlődjön. Meg fogjuk oldani.

4. Játszótér karbantartás
Németh Tamás polgármester: Találtunk egy 1 millió forintos költségvetésű karbantartót a
játszótérre. A vállalkozóval tárgyalni fogok. Igyekszünk olyan megoldásokat kieszközölni,
hogy minél kevesebb legyen az összeg. Mindkét játszótérre vonatkozó ajánlat.
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Hozzászólások:
Pallang Attila alpolgármester: nem tudom elképzelni, hogy ilyen összegért vállalná el
valaki a karbantartást. Ennek biztos van valami hátulütője. Javaslom, hogy ennyi pénzt ne
fizessünk ki, keressünk olcsóbb lehetőséget.
Az előterjesztéshez több kérdés, hozzászólás nem volt Ikrény község önkormányzata
képviselő – testülete 5 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza.

25/2013.(III.26.) képviselő-testületi határozat:
Ikrény Község Önkormányzata képviselőtestülete a település játszóterei szabványoknak
megfelelővé tétele érdekében nem kíván
egymillió forintot fordítani, ezért felhívja a
tisztségviselőket, hogy szerezzenek be újabb
ajánlatokat különösen arra figyelemmel, hogy
ezen játszótéri
eszközök
kihelyezésükkor
mindennemű
előírásnak
megfeleltek.

Felelős: Németh Tamás polgármester
Komjáti János jegyző
Határidő: 2013. április 20.
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
jegyző

Hitelesítők:
Csáki István
képviselő

Lőrincz Illés
képviselő
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