
Ikrény község önkormányzat képviselő – testületének 14/2013. (X.03.) számú jegyzőkönyve

     

 14/2013.                            

J e g y z ő k ö n y v

   Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 3-án (csütörtök)
19.00 órai  kezdettel megtartott  nyilvános testületi üléséről

Jelen vannak: 
1. Németh Tamás polgármester

2. Pallang Attila alpolgármester
                                       3.   Csáki István képviselő
                                       4.   Ferenczy Tamás képviselő
                                       5.  Tóth Ildikó képviselő
                                       
Tanácskozási joggal:
                                        6. Komjáti János jegyző
                                        7. Dukkon Eszter aljegyző

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.  

Lőrincz Illés  és Fodor Ildikó képviselők jelezték távolmaradásukat, így igazoltan vannak 
távol az ülésről.

Németh  Tamás  polgármester: jegyzőkönyv  hitelesítőknek Csáki  István,  Tóth  Ildikó
hitelesítő képviselő személyére tennék javaslatot.

A jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslatot a képviselő-testület 5 igenlő szavazattal elfogadta.

 Németh Tamás polgármester: a napirendi pontok kiküldésre kerültek.

Komjáti  János  jegyző:  egy napirendi  ponttal  szeretném  kiegészíteni  a  meglévőket,
települési értéktár kialakítása címmel,  melyet első napirendi pontként javasolja tárgyalni a
testületnek. 

A napirendi  pontok  kiegészítésére  tett  javaslatot  a  képviselő-testület  5  igenlő  szavazattal
elfogadta.
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Ikrény község önkormányzat képviselő – testületének 14/2013. (X.03.) számú jegyzőkönyve

N a p i r e n d :

1./ Települési értéktár kialakítása.
Előadó: Komjáti János jegyző

2./ Előirányzat átcsoportosítása a 2013 évi költségvetési rendeletben, költségvetési 
rendelet módosítása. (írásos előterjesztés)
Előadó: Németh Tamás polgármester

3./ Az önkormányzat 2013 évi költségvetése első féléves teljesítése (írásos előterjesztés)
Előadó: Németh Tamás polgármester

4./ Az Abdai Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi tájékoztatója
     Előadó: Németh Tamás polgármester

5./  BURSA Hungarica  Felsőoktatási  Ösztöndíjrendszer  2014.  évi  pályázati  fordulója
(írásos előterjesztés)
     Előadó: Németh Tamás polgármester

6./ Tájékoztató a sportöltöző munkálatairól. (szóbeli előterjesztés)
     Előadó: Németh Tamás polgármester

7./ Tájékoztató a fallabda pálya munkálatairól. (szóbeli előterjesztés)
     Előadó: Németh Tamás polgármester

8./ Tájékoztató az ikrényi ravatalozó felújításának nyertes pályázatáról. (szóbeli 
      előterjesztés)
     Előadó: Németh Tamás polgármester

Interpellációk, bejelentések, javaslatok

N a p i r e n d  előtt:

Németh Tamás polgármester: Tájékoztatást szeretnék még az első napirendi pont előtt adni
arról, hogy  a Sport utca mögötti erdősítés befejeződött.  Az erdészet elfogadta,  mert úgy
gondolta, hogy ez az erdőrész tovább fejlődhet a maga útján.

A 28-i családi nap szervezési munkáját szeretném mindenkinek megköszönni, aki részt vett
benne.  Jól  sikerült  családi  napot  tudhatunk  magunk  mögött.  Nagyobb  számban  voltak
résztvevők, mint a korábbi években. A vasárnapi tűzgyújtás is jól sikerült.

N a p i r e n d   t á r g y a l á s a

1./ Települési értéktár kialakítása.
Előadó: Komjáti János jegyző
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Ikrény község önkormányzat képviselő – testületének 14/2013. (X.03.) számú jegyzőkönyve

Komjáti János jegyző: lehetőség van a településen megjelenő értékeket a közösség értékévé
tenni.  A  magyar  nemzeti  értékekről  és  hungarikumokról  szóló  2012.  évi  XXX.  tv.
(továbbiakban: Htv) rendelkezik a megyei- és települési értéktárról. 
Települési  értéktár:  a  települési  önkormányzat  területén  fellelhető  nemzeti  értékek  adatait
tartalmazó gyűjtemény. A települési önkormányzat települési értéktárat hozhat létre. 
A települési önkormányzat Települési Értéktár Bizottságot hozhat létre, amely - az  törvény
végrehajtására  kiadott  jogszabályban  meghatározottak  szerint  -  szervezi  a településen
fellelhető nemzeti értékek azonosítását,  létrehozza a településen fellelhető nemzeti értékek adatait
tartalmazó gyűjteményt és megküldi azt a megyei értéktárba. 

Kérdés:

Csáki István képviselő: ehhez bármikor lehet csatlakozni?

Komjáti  János  jegyző:  bármikor,  viszont  ha  csatlakozunk,  ki  kell  alakítani  egy  3  fős
bizottságot, aki ezzel foglalkozik. 

Hozzászólások:

Pallang Attila alpolgármester: most ne csatlakozzunk, jelöljünk ki inkább egy határidőt.

Németh Tamás polgármester:  Egyetért az Alpolgármester Úr javaslatával, várjuk meg mi 
alakul ki ebből, utána is lesz lehetőségünk mozdulni.

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

                                       
73/2013.(X.03.) képviselő-testületi határozat:

                                      
 Ikrény Község Önkormányzata képviselő-
testülete a magyar nemzeti értékekről és a
hungarikumokról  szóló  2012.  évi  XXX.
törvény, és a magyar nemzeti értékek és a
hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013.
(IV.16.)kormányrendelet  vonatkozó
rendelkezései  alapján úgy  dönt,  hogy  nem
kíván  élni  a  települési  értéktár
létrehozásának lehetőségével. 
A képviselő-testület felhívja  polgármestert,
hogy  döntéséről  értesítse  a  Győr-Moson-
Sopron  Megyei Közgyűlés elnökét. 

Felelős: Németh Tamás polgármester        
Határidő: azonnal
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Ikrény község önkormányzat képviselő – testületének 14/2013. (X.03.) számú jegyzőkönyve

2./ Előirányzat átcsoportosítása a 2013 évi költségvetési rendeletben, költségvetési 
rendelet módosítása. (írásos előterjesztés)
Előadó: Németh Tamás polgármester

Németh Tamás polgármester: 33 millió 641 ezer 851 Ft-tal módosul. 

Kérdés, hozzászólás: 

Ferenczy Tamás képviselő:  33 millió  641 ezer  851 Ft kiadás bevétel. A pénzügyi és 
vagyonkezelő bizottság megtárgyalta ezt a napirendet és a képviselő testületnek elfogadásra 
javasolja.

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

                                                               
                                                                   M e g a l k o t j a

                                                 9/2013. /X.04/ önkormányzati rendeletét
                                          az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló

3/2013. (II.27) önkormányzati rendelete 
m ó d o s í t á s á r ó l

3./ Az önkormányzat 2013 évi költségvetése első féléves teljesítése (írásos előterjesztés)
Előadó: Németh Tamás polgármester

Németh Tamás polgármester:  a  költségvetésünk  a  betervezett  költségeknek  megfelelően
alakult.  50  %  körüli  a  teljesítés  a  féléves  időszakot  tekintve.  Egy-két  tétel  módosult  pl
fejlesztési tétel pályázati önrészeknél. A költségvetésünk tartható, pénzügyi helyzetünk stabil.

Kérdés, hozzászólás

Ferenczy  Tamás  képviselő,  bizottsági  elnök:  A  pénzügyi  és  vagyonkezelő  bizottság
megtárgyalta ezt a napirendet és a képviselő testületnek elfogadásra javasolja.

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

                                         74/2013.(X.03.) képviselő-testületi határozat:
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Ikrény község önkormányzat képviselő – testületének 14/2013. (X.03.) számú jegyzőkönyve

                                        
Ikrény Község Önkormányzata képviselő-
testülete  az  önkormányzat  2013.  évi
költségvetése első féléves teljesítéséről   
szóló beszámolót  e l f o g a d j a 
Megállapítja,  hogy  úgy  a  bevételek
alakulása, mint a tervteljesítés időarányos,
így  biztonságosnak  értékeli  a
gazdálkodást.
                                  
Felelős: Németh Tamás polgármester
             Komjáti János jegyző
 Határidő: azonnal

4./ Az Abdai Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi tájékoztatója
     Előadó: Németh Tamás polgármester

Németh  Tamás  polgármester:  pontosan  tervezhető  pénzügyi  tervezést  szeretnénk  Abda
havonta átadandó pénzeszköz. A közös költségekbe beszállunk a ránk eső résszel. A külön
juttatásokról pedig a 3 polgármester megbeszélése után dönthetünk. A pénzügyi teljesítés a
miáltalunk prognosztizáltak szerint történt. 

Komjáti János jegyző:  Azért készült ez az anyag, mert az együttes ülésen Ikrény részéről
felmerült  a  szükségessége.  Javasolja  a  testületnek,  hogy  miután  a  pénzügyi  kérdésekkel
foglalkozó bizottság sem talált kivetnivalót az anyagban, tájékoztatásul fogadja el az anyagot,
így teszünk eleget az együttes ülésen megfogalmazottaknak.

Németh Tamás polgármester kérésére  a képviselőtestület 5 fő egyhangú igen szavazatával az

                                                     Abdai Közös Önkormányzati Hivatal
                                                     2013. évi költségvetése időarányos teljesítéséről
                                                     szóló tájékoztatást    e l f o g a d j a .

5./  BURSA Hungarica  Felsőoktatási  Ösztöndíjrendszer  2014.  évi  pályázati  fordulója
(írásos előterjesztés)
     Előadó: Németh Tamás polgármester

Németh  Tamás  polgármester:  A korábbi  évekhez  hasonlóan  ebben  a  tanévben  is  lehet
csatlakozni a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj rendszerhez. 

Kérdés nem hangzott el

Hozzászólás:

Pallang Attila alpolgármester: kérésként jelenjen meg, hogy aki támogatást kap, az legyen
jelen a rendezvényeken.
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Az  előterjesztéshez  több  kérdés,  hozzászólás  nem  volt  Ikrény  község  önkormányzata
képviselő – testülete 5 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza.

                                        75/2013.(X.03.) képviselő-testületi határozat:
                                         

Ikrény  Község  Önkormányzatának
képviselő testülete csatlakozni kíván a Bursa
Hungarica  Felsőoktatási  Ösztöndíjpályázat
2014. évi fordulójához. Általános Szerződési
Feltételei  elfogadja,  és kötelezettséget  vállal
arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és
folyósítása  során  maradéktalanul  az
Általános  Szerződési  Feltételekben
foglaltaknak megfelelően jár el. 

Felelős: Németh Tamás polgármester
             Komjáti János jegyző

Határidő: 2013. október 10.

6./ Tájékoztató a sportöltöző munkálatairól. (szóbeli előterjesztés)
     Előadó: Németh Tamás polgármester

Németh  Tamás  polgármester:  első  ütem  lezajlott,  beadtuk  az  elszámolást.  Hiánypótlás
megérkezett arra beküldjük az adatokat. A II. ütemnek is nekiállunk. A II. ütem összköltsége
10  millió  904  ezer  383  Ft  lenne,  ez  70  %-ban  államilag  támogatott  összeg.  A második
ütemben a gépészet befejezése, nyílászárók hideg- melegburkolás lennének. 

Ferenczy  Tamás  képviselő: A pénzügyi  és  vagyonkezelő  bizottság  megtárgyalta  ezt  a
napirendi pontot munkálat állásáról és az összeg elfogadásáról biztosította a megjelenteket és
a képviselő testületnek elfogadásra javasolja.

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

                                        76 /2013.(X.03.) képviselő-testületi határozat:
                                         
                                        Ikrény Község Önkormányzata képviselő- 
                                        testülete a sportöltöző építésének állásáról, 

6



Ikrény község önkormányzat képviselő – testületének 14/2013. (X.03.) számú jegyzőkönyve

az első építési  ütem  befejezéséről ,  annak
pályázati  elszámolásáról  készült
tájékoztatást    e l f o g a d j a .

                                        Egyetért azzal, hogy a beruházó Ikrényi 
                                        Sportegyesület az első ütem kivitelezőjével 
                                        köt szerződést a második ütem kivitelezési  
                                        munkálataira, tudomásul véve annak 
                                         10.904.383 Ft bekerülési költségét.

Utasítja  a  tisztségviselőket,  hogy  az
egyesület átmeneti pénzügyi nehézségeire a
költségvetési  rendeletben  biztosított
fejlesztési  tartalék  terhére  nyújtsanak
segítséget.
          

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

7./ Tájékoztató a fallabda pálya munkálatairól. (szóbeli előterjesztés)
     Előadó: Németh Tamás polgármester

Németh Tamás polgármester:  a  pálya  befejeződött,  a  családi  napon kipróbálásra  került.
Sokan próbálkoztak a játékkal.  A szabályokat  kifüggesztettük a  pálya elé.  Több mint 600
órára  van  előre  foglalásunk,  nagyon  jól  sikerült  a  pálya.  Egy nyugat-európai  színvonalú
pályáról van szó, különleges squash vakolattal gyártottak le, egy kiváló padozattal rendelkező
pálya. A munkálatok ezáltal befejeződtek. Az átadás átvétel és a kifizetés van hátra. Kisebb
apróságokat kell még javítani, de ezek könnyen orvosolható problémák. 

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólások:

Ferenczy Tamás képviselő: minden olyan érték, ami elkészül, az a település értékét emeli és
üdvözölendő. 

Pallang Attila alpolgármester: mennyi garanciát vállalnak?

Németh Tamás polgármester:  amikor megtörténik az átadás átvétel, én arra figyelni fogok,
hogy a garancia papírok meglegyenek. Tűzjelző rendszer be volt építve, az meg is maradt. 

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

A polgármester tájékoztatóját a fallabda-pálya építéséről,
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annak használhatóságáról   e l f o g a d j a.

8./ Tájékoztató az ikrényi ravatalozó felújításának nyertes pályázatáról. (szóbeli 
      előterjesztés)
     Előadó: Németh Tamás polgármester

Németh Tamás polgármester:  a  képviselő  testület  tudott  a  pályázatról.  Néhány műszaki
tartalmat nem támogattak, de túlnyomó részét igen. A kivitelezési munkálatokat elkezdtük. Ez
alatt  az  idő  alatt  kisebb  fennakadások  lehetnek  a  temető  megközelíthetőségében,  de  ha
elkerülünk a Győri út Nefelejcs utca irányába és  az új bejárat felől  közelítjük meg,ugyanúgy
el  lehet  érni  a  régi  és  új  sírokat  is.  A képviselő  testület  felhatalmazott,  így  a  szerződést
megkötöttem az Árkádmax Bt-vel. A Bt.  10 millió 211 ezer 376  Ft-os árajánlatát fogadtam
el. A beruházás összköltsége 11 millió 662 ezer 603 forint lesz.

Ferenczy Tamás képviselő:  még annyi  kiegészítést  tennék,  hogy az  önrész  4  millió  387
ezer 799  forint  az  önkormányzat  rendelkezésére  áll.  A  beruházás  megindulhatott.  A
fennmaradó összeg pályázati fedezet.

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

                                         77/2013.(X.03.) képviselő-testületi határozat:
                                         

Ikrény  Község  Önkormányzata  képviselő-
testülete  tudomásul  veszi  polgármestere  –
felhatalmazással hozott –
1.  döntését,  amely  értelmében  a  ravatalozó
felújítása,  hozzá vezető  gyalogút kialakítása
beruházásra  az  Árkádmax  Bt.  került
megbízásra
2.  a  beruházás  árversenyben  kialakult
bekerülési  költsége  11.662.603  Ft,  amelyhez
önrészként 4.387.799 Ft önrészt biztosít.
 A  költségvetési  rendeletében  tervezett
fejlesztési tartalék terhére.

                                         Felelős: Németh Tamás polgármester
                                                       Komjáti János jegyző

     Határidő: folyamatos, beszámolás minden testületi ülésen

Interpellációk, bejelentések, javaslatok

1. Vasútsor u. 26. ingatlan ügye
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Németh  Tamás  polgármester:  önkormányzatunk  oda  jutott,  hogy  az  elmúlt  évek  során
megkezdett 5-6 peres ügyeinkből egy sincs már. 
Mégis úgy gondolom, hogy valamit tennünk kell. Tarthatatlan állapot, hogy Ikrénybe beérve
bal felől olyan házat látunk, mintha nem lenne gazdája vagy egy ócskavas telep jönne létre.
Mi  megpróbáltunk  párbeszédet  folytatni  az  ingatlan  tulajdonosával,  azonban  ő  az  elmúlt
évtizedekben  felhalmozódott  sérelmeit  mondja  egyfolytában.  Ezek  szóbeli  sérelmek,  nem
tudunk  kezdeni  vele.  Felhívtuk  figyelmét  arra,  hogy  amit  ő  tesz,  balesetveszélyes
környezetkárosító és a jó szomszédi együttélés alapvető szabályainak sem felel meg, ezt sem
akarta  elfogadni.  Hatóságokat  hívtunk  ki  Ántsz-t,  Tűzoltóságot,  akik  saját  hatáskörükben
intézkedtek, ha jól tudom, bírságoltak is. Sajnos a szomszédok folyamatosan panaszt tesznek,
így  arra  a  döntésre  jutottunk,  hogy  Ikrény  község  önkormányzatának  feljelentést  kellene
tennie.  Jogi képviselőnkkel átbeszéltem az ügyet, tájékoztatásul felolvasom a válaszlevelét.

Kérdés:

Csáki István képviselő: Gondolod, hogy ez így működni fog? Ennek lesz olyan hatása erre
az emberre?

Válasz:
Németh Tamás polgármester:  A bíróságnak szélesebb hatása van az emberre, a kiszabott
bírságot börtönre válthatják.

Hozzászólások:
Tóth  Ildikó  képviselő: ha  nagyon  felhalmozódnak  a  bírságok,  akkor  árverezéssel
foganatosítják. 

Pallang  Attila  alpolgármester: valamit  tenni  kell,  lesz  egy  bírósági  döntés  a
kényszerelszállítást majd a bírósági rendeli el. Lépjük meg, nagyon régi probléma. Korábbi
ülésen  talán  olvashattuk  a  szomszédok  segélykérő  és  egyben  türelmetlen  levelét,  nekünk
kötelességünk, hogy hathatós lépést tegyünk, mert ez egy speciális ember, eset.

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

Az Ikrény, Vasútsor u. 26 ingatlannal kapcsolatos lépésekről
Adott polgármesteri

Tájékoztatást e l f o g a d j a

2. Október 23. ünnepi műsor

Németh  Tamás  polgármester:  meg  kellene  beszélnünk,  hogy  az  október  23-i  ünnepi
megemlékezés  hogyan  legyen  megtartva?  Kérdezi  a  tagintézmény  vezető  asszony  nem
lelkesednek a sárga ló kultúrterméért. Korábban a tornaszobába nem mentek el annyian. Nem
tudom, mi lenne a célszerűbb vagy a jobb.
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Pallang  Attila  alpolgármester:  javaslom,  hogy  legyen  települési  megemlékezés
természetesen  az  iskola  központi  szerepével, amíg  nincs  alkalmasabb  hely,  maradjon  az
eddigi.  A tornaszoba  nehezebben  is  megközelíthető  lépcsőzni  kell.  Egy falunak  nem kell
igazodni a trendekhez. 

Ferencz  Tamás  képviselő: A  hely  szelleme  vagy  szellemtelensége  nem  biztos,  hogy
visszatartó erő. Nyugdíjas nagy számban a fellépő gyerekek szülei és testületi tagok, egyéb
érdeklődő nem nagyon volt. Aki közönyös, az év 365 napján, ide sem fog eljönni. 

Németh  Tamás  polgármester: egy  dolog  szól  a  sárga  ló  mellett  a  színpad  a  gyerekek
színpadon  adhatják  elő  nagyobb  figyelmet  tudnak  szentelni.  Az  iskola  felé  csak  kéréssel
élhetünk.  Én  mindent  megteszek  azért,  hogy  legyen  egy  méltó  helye  az  ilyen
rendezvényeknek.

Csáki István képviselő: én a Sárga Ló helyiségét tartom jónak.

20.00 órakor Tóth Ildikó képviselő az ülésről eltávozott a testület létszáma 4 főre csökkent,
határozatképesség nem változott.

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

                                        A település október 23-i nemzeti ünnep megünneplésével, annak  
                                                       helyszínével kapcsolatban  adott polgármesteri 
                                                                     Tájékoztatást e l f o g a d j a 

3.Pályázati lehetőség

Németh Tamás polgármester: MVH-s pályázat beadására nyílik lehetőség települési busz,
polgárőr  autó  beszerzésére  vagy IKSZT (integrált  közösségi  szolgáltató  tér)  kialakítására.
Jelen állás szerint Ikrénynek nincs szüksége egy 9 személyes buszra, nehéz lenne kihasználni.
Fenntartási költsége is magas lenne és a tárolás is nehézségekbe ütközne. A másik az IKSZT,
ezt  a  pályázatot  támogatom.  A pályázat  100%-os  támogatású  lenne,  ha  egy ikrényi  civil
szervezet nyújtaná be a pályázatot. Illetve csak az áfát kellene kifizetni. Az összköltség 25-30
millió forint lenne. A kivetítőn mutatom a sportcsarnok azon helyiségének alaprajzát ahol ezt
az ikszt-t létre lehetne hozni, pontosabban kialakítani. Kellenek multifunkcionális helyiségek,
teakonyha előírás, közösségi tér, kell egy iroda, raktárhelyiség. Egy 230 m2-es összefüggő
helyiség lenne. 
Ez lenne az a tér a kulturális élethez, lakodalomhoz, bármihez alkalmas lenne. Két bejárata
lenne. Akár civil szervezet iroda is kialakítható. Természetes fény és szellőzés is megoldható
lenne. Kialakítási költsége 20-30 millió forint között lenne. A pályázatba a könyvtárat is be
lehetne  tenni.  Nincs  kultúrháza  a  településnek,  ennyiből  nem  tudnánk  építeni.  Ez  a
lehetőségünk  innentől  kezdve  a  csarnok  szolgáltatói  köre  kibővülne  hatalmas
multifunkcionális  helyiség lenne.  Erre pályázunk.  Nem lesz egyszerű,  mert  feljelentkezési
sorrend  alapján  lehet  pályázni.  Ha  az  önkormányzat  pályázna  akkor  áfa  nélküli  lenne  a
támogatottság, ha civil szervezet akkor teljes támogatottság.
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Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólások:

Somogyi  Ferenc  települési  lakos: A  Leadernél  korábban  volt  a  horgász  egyesületnek
problémája abból, hogy nem voltunk közhasznú szervezet, nem volt 100%-os támogatottsága.
Ilyen funkcióra kicsi lesz 200 m2.

Németh Tamás polgármester: utána kell néznem, szerintem 280 m2 lenne.

Pallang Attila alpolgármester: csatlakozom polgármester úr szavaihoz, hogy ilyen funkciót
ellátó különálló épület belátható időn belül nem kivitelezhető. Arra kell fókuszálnunk, hogy
méltó módon tudjunk ünnepi, önkormányzati eseményeket megünnepelni. Ez már megvan,
van teteje, alja, építeni már nem kell. 

Németh Tamás polgármester: Akármilyen szórakozási lehetőségre 120 m2 elég. 

Ferenczy Tamás polgármester: nem hinném, hogy kisebb lenne, mint a sárga ló helyisége és
ez sem fog örökké élni.

Pallang  Attila  alpolgármester:  a  sárga  lóban  rendszerint  fáztak  a  téli  időszakban,  nem
szerettek oda menni. Sajnos nem vagyunk olyan helyzetben, mint máshol, hogy lenne faluház.

Németh  Tamás  polgármester: megpróbáljuk  és  meglátjuk.  Ez  egy  olyan  űr,  amit
mindenképpen be kell tölteni. Később már nem lesz ilyen leader pályázat.

Csáki István képviselő: a pályázat elkészítésének költségeiről is szólni kellene

Németh Tamás polgármester: 230 ezer forint engedélyezési 250 ezer pedig a pályázatírónak
a díja. 

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

                                         78/2013.(X.03.) képviselő-testületi határozat:
                                       

Ikrény  Község  Önkormányzata  képviselő-
testülete  pályázatot  kíván  benyújtani  a
Leader Akciócsoportok által kiírt 
kis  integrált  közösségi  szolgáltató  tér
kialakítása  pályázatra  a  települési
sportcsarnok  alsó  szintjén  történő
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kialakítással.  A  pályázati  önrészt
költségvetési rendelete fejlesztési tartalék
terhére biztosítja.
Utasítja  a  tisztségviselőket  a  pályázat
elkészítésére és benyújtására

Felelős: Németh Tamás polgármester
             Komjáti János jegyző

Határidő: 2013. október 24 

4. Horgászegyesület kérelme

Ferenczy Tamás képviselő: már egy ideje horgászegyesület elnökétől megkeresést kaptam.
De nem volt ülés, hogy beterjeszthettem volna. A képviselő keretből túl nagy összegek nem
kerültek kiosztásra. Eddig két civil szervezet 120 és 50 ezer forintot kapott.  A fennmaradó
részről határozni kell. Nem gondolom, hogy most kellene, mert még 3 képviselő hiányzik.
Állami földterület vásárláshoz különböző járulékos költségek lennének. Én értem, de ígérni
nem  szeretnék  sem  a  magam,  sem  a  többiek  nevében.  Mérlegelve  azt,  hogy  a
horgászegyesület  az  idén  már  kapott  támogatást,  más  szervezet  még  nem.  Annak
függvényében tudunk dönteni, hogy a keret mennyire merül ki. A pénzügyi bizottság nevében
ezt tudnám elmondani. 

Kérdések, hozzászólások 

Pallang Attila alpolgármester: milyen időtávlatban kellene az összeg, mikorra legkésőbben?

Somogyi  Ferenc  települési  lakos: vettem  a  bátorságot  hogy  ilyen  kérvényt  benyújtsak,
hiszen jön az évvége és a földalaptól  azt  a tájékoztatást  kaptam, hogy decemberig le  fog
zajlani az eljárás. Nekem októberben telepíteni kell a vizet. Ha október 28-ig az egyesület
kasszájába rendelkezésre áll, akkor meg tudom csinálni az őszi telepítést. 110 ezer forint a
földmérési eljárási költség. Ebben még nincs benne a becsüs.

Ferenczy  Tamás  képviselő:  képviselői  kerettel  kapcsolatban  szeretném  még  hozzáfűzni,
hogy milyen módon kerül a  civil szervezethez  az összeg, annak nincs eljárásrendje, vannak
olyan csoportok, akiknek működésére a testületnek nincs rálátása. Engedtessék meg, hogy a
képviselő  testület  tagjai  lássák a  munkát  és  ha  úgy gondolják,  hogy önként  fel  tudnának
ajánlani, akkor mindkettőt helyénvalónak tartom a magam részéről.

Pallang Attila alpolgármester: mi a végkimenetele?

Somogyi Ferenc települési lakos: ezek az eljárások decemberben le fognak játszódni. 

 Pallang  Attila alpolgármester magam  részéről  támogatom,  hogy  az  önkormányzat
támogassa, hogy ikrényi civil szervezet tulajdonába kerüljön a terület. A cél az jó.
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Somogyi  Ferenc  települési  lakos: a  megvétele  az  egy  külön  téma.  Erre  is  megvan  az
elképzelés. Előzetes költségekről beszélünk. Köszönöm addig is.
Szeretném még jelezni a testület felé, hogy a vasút felé vezető út az állomás és a vasútsor
közti  bekötőút  tele  van  növényzettel.   Beláthatatlan  a  kereszteződés  az  állomás  felől,  ha
közlekedünk. 

Németh  Tamás  polgármester:  én  javaslok  egy  társadalmi  munkát,  valamit  próbáljatok
összeszervezni.

Somogyi Ferenc települési lakos: Én minden évben megcsinálom.
Köszönöm a képviselőknek a korábban  felajánlott összeget.

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

                                         79/2013.(X.03.) képviselő-testületi határozat:    

                                          Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
                                          Az Ikrényi Horgászegyesület pénzügyi kéréséről nem dönt.
                                          A kérdést a képviselői alapok felhasználása kérdéskörhöz 
                                          csatolja és akkor kíván dönteni, amikor a többi önszerveződő 
                                          közösség év végi többlet-támogatásáról dönt 
                                         
                                          Felelős: Németh Tamás polgármester
                                                        Komjáti János jegyző
                                          Határidő: 2013. december 31 .   

5. Rovásírásos helységnévtábla elhelyezése                               

                                     

Pallang  Attila alpolgármester:  kérésem,  javaslatom  lenne.  Pár  éve  beindult  egy  kárpát
medencei  kezdeményezés.  Települések  be  és  kijáratánál  rovástáblák  lettek  kihelyezve.  A
költségeit  be  lehet  határolni  szabványosított.  A  települési  tábla  mellett  elhelyezhető.  A
költségei táblánként a település hosszától függ. 50- 100 ezer forint körüli összeget jelenteni.
Ebben benne van a közútkezelő egyeztetés engedély és a tábla költsége. Kérném a képviselő
társaimat, hogy ne a végén csatlakozzunk ehhez a kezdeményezéshez.

Kérdés hozzászólás nem hangzott el

Az előterjesztéshez  kérdés, hozzászólás nem volt Ikrény község önkormányzata képviselő –
testülete 4 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza.

                                         80/2013.(X.03.) képviselő-testületi határozat:
                                         Ikrény Község Önkormányzata képviselő-testülete 
                                          Támogatandónak ítéli a település ki és bejáratánál rovástábla 
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                                          Elhelyezését.
                                         Utasítja a tisztségviselőket, hogy vizsgálják meg az elhelyezés
                                         Feltételrendszerét és anyagi szükségleteit

                                            Felelős: Németh Tamás polgármester
                                                          Komjáti János jegyző

                  Határidő: 2013. december 31.

5. Világ királynője mozgalom.

Németh Tamás polgármester:  Komlóska Község polgármestere keresett meg minket
azzal  a  kéréssel,  hogy  támogassuk  azt  a  kezdeményezést,  hogy  egy  marék  földet
küldünk,  illetve  egy  követ  készíttetünk  a  Normafánál  felépítésre  kerülő  kegyhely
épületéhez

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.

                                       81/2013.(X.03.) képviselő-testületi határozat 

 Ikrény  Község  Önkormányzata  Képviselő-
testülete
1. A  Világ  Királynője  Engesztelő  Mozgalom
által  kezdeményezett,  Magyarország  Kormánya
által  a  Normafa  Park  kiemelt  beruházás
koncepciójáról  és  az  azzal  összefüggő
feladatokról  szóló  1443/2013.  /VII.17/  Korm.
határozatban  nevesített  „Engesztelő  Kápolna
építése „ beruházást támogatni kívánja az
     Engesztelő Kápolna támogatását jelképező 1
db 30X40X50 cm-es faragott   
     terméskő felajánlásával
2.
Az  Életfa  Kárpát-medence  Összefogás
kezdeményezését megismerve úgy   
     határoz,  hogy  a  Nemzet  egységének
megvalósításához  egy  marék  földet
adományoz.
Utasítja  a  tisztségviselőket  a  terméskő
elkészíttetésére,  illetve  a  terméskő  és  a
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marék föld eljuttatására Komlóska Község
polgármesteréhez.

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

 

Fallabda pálya bérletrendszerének kidolgozása.

Németh Tamás polgármester: Sajnos csúszott a kivitelezése a pályának, de ma már
használható.  Ki  kell  dolgoznunk  egy  belépődíj  rendszert.  Kérdésem  lenne,  hogy
Győrben mennyi az alkalmi fallabda használati díj? 

Kérdések, hozzászólások:

Németh  Tamás  polgármester: 5  alkalmas  10  %  kedvezmény  8  ezer  forint,  10
alkalmas 15 % kedvezmény, 20 alkalmas bérletnél 20 % lenne a kedvezmény.  20 óra
lenne az utolsó foglalási idő. 

Lőrincz Illés képviselő: javasolnám, hogy az ikrényieknek legyen kedvezmény.  + 5
%.  napijegynél.

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

                                        82/2013.(X.03.) képviselő-testületi határozat:   

Ikrény  Község  Önkormányzata  Képviselő-
testülete  a  települési  sportcsarnokban
kialakított  fallabda-pálya  bérleti  és  belépődíj
rendszerét az alábbiakban alakítja ki: 

                                       

                                        1 alkalom = 1.800,- Ft/ óra 5 alkalmas bérlet      
                                           9000,- Ft  -  10% kedvezmény = 8100,- Ft, 10 al-
                                           kalmas bérlet 18.000,- Ft  - 15 %  kedvezmény =
                                           15.300,- Ft
                                           20 alkalmas bérlet  36000,- Ft - 20% 
                                           kedvezmény = 28.800,- Ft.Napijegy árából 5% 
                                           kedvezmény ikrényi lakosok  esetében:  1700 Ft 
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                                           /óra 
                                ÜTŐ BÉRLÉSE: 400 Ft / db/  óra. 
                                                   LABDA  BÉRLÉSE: 200 Ft /db /óra 

                                       Felelős: Németh Tamás polgármester
       Határidő: azonnal

Egyéb napirendi pont nem volt, így a polgármester megköszöni a részvételt és az ülést 21.30
órakor  bezárja.

K. m. f.

     Németh Tamás                  Komjáti János
       polgármester              jegyző

Hitelesítők:

                    Csáki István Tóth Ildikó        
                                      képviselő   képviselő
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	az első építési ütem befejezéséről , annak pályázati elszámolásáról készült tájékoztatást e l f o g a d j a .
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	Sportegyesület az első ütem kivitelezőjével
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	munkálataira, tudomásul véve annak
	10.904.383 Ft bekerülési költségét.
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	Ikrény Község Önkormányzata képviselő-testülete tudomásul veszi polgármestere – felhatalmazással hozott –
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	Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
	Az Ikrényi Horgászegyesület pénzügyi kéréséről nem dönt.
	A kérdést a képviselői alapok felhasználása kérdéskörhöz
	csatolja és akkor kíván dönteni, amikor a többi önszerveződő
	közösség év végi többlet-támogatásáról dönt
	
	Felelős: Németh Tamás polgármester
	Komjáti János jegyző
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	Ikrény Község Önkormányzata képviselő-testülete
	Támogatandónak ítéli a település ki és bejáratánál rovástábla
	Elhelyezését.
	Utasítja a tisztségviselőket, hogy vizsgálják meg az elhelyezés
	Feltételrendszerét és anyagi szükségleteit
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