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9/2014. 

Jegyzőkönyv 

Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 31-én (csütörtök) 
18.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban tartott nem munkatervben rögzített 

időpontú üléséről 

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

Tanácskozási joggal: 
8. Komjátí János jegyző 
9. Dukkon Eszter aljegyző 

Németh Tamás polgármester köszönti a megjelenteket A jelenléti ív alapján 
megállapítja, hogy a megválasztott 7 képviselőből 4 képviselő jelen van, így a 
képviselő-testület határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítökre tesz javaslatot Csáki 
István és Ferenczy Tamás képviselők személyében. 

A képviselőtestület a jegyzőkönyv hitelesítök személyét 4 igen szavazattal elfogadta. 

Németh Tamás polgármester: a napirendi pontok kiküldésre kerültek. 

Kérdés és hozzászólás nem hangzott el a napirendi pontokkal kapcsolatban, azt a 
képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta. 

NAPIREND 

1.1 Karbantartási szerződés megkötése a Rábcatorok Kulturális-és 
Sportközpontban 
Előadó: Németh Tamás polgármester 
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2.1 Az ikrényi Napsugár Napközi otthonos Tagóvoda munkaközösségének az ügye 
Előadó: Németh Tamás polgármester 

3./ Tájékoztató a "Múlttal a jövőért" című pályázat helyzetéről 
Előadó: Németh Tamás polgármester 

4.1 Pályázatok előfinanszírozása 
4.1 IKSZT előfinanszírozása 

Előadó: Németh Tamás polgármester 

4.2 Ady Endre utca vízelvezetése finanszírozása 
Előadó: Németh Tamás polgármester 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

1.1 Karbantartási szerződés megkötése a Rábcatorok Kulturá/is-és Sportközpontban 
Előadó: Németh Tamás polgármester 

Németh Tamás polgármester: a Sportcsarnokban lévő nagy teljesítményű Budems 
gázkazánok állandó téli - nyári átállítása speciális szakembert igényel. Így, hogy nincs 
egy állandó szerződés a karbantartására, problémát jelent, hogy a szerelő kijöjjön. 
Állandó karbantartási szerződést szeretne, ez azonban komoly összeget takar, éves 
szinten 150.000,- Ft-ot (áfás összeg). Nem tudják olcsóbban megoldani, nincsen más 
szakember, aki ezekre a kazánokra specializálódott. Beszélt Fazekasné Évával, aki 
elmondta, hogy nem tudják visszaállítani, és be fog kapcsoini a fűtés. Hosszú távon 
megtérülhet a dolog, mert, ha pl. a szivattyúmotor tönkremegy, annak cseréje is 
200.000,- Ft körüli összeget jelent. Megbízzák a szakembert a karbantartással, fűtési 
szezon elején és a végén megnézi, 72 órán belül megjelenik, ha probléma van. Az évi 
rendelkezésre állás díja 80.000,- Ft, a vállalkozó a kazánok karbantartását 18.000,- Ft/ 
kazán + áfa díjért végzi. A karbantartás számlázása a karbantartás elvégzését követően 
történik. 8.500,- Ft + áfa rezsi óradíjért dolgozik. A rendelkezésre állás magába 
foglalja, hogy négyszer ellenőrzi a készülékeket, a kazánok elindításakor és 
kikapcsolásakor, ill. egyszer- egyszer januárban és július ban. 

Kérdések 

Ferenczy Tamás képviselő kérdése, hogy a 80.000,- Ft-ot a 150.000,- Ft-on felül kell 
megfizetni. 

Németh Tamás polgármester: a 150.000,- Ft magába foglalja a 80.000,- Ft-ot. Ha a 
karbantartást elvégzi az plusz 18.000,- Ft kazánonként Javasolja a testületnek, hogy 
kössék meg a szerződést. 
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Csáki István képviselő kérdése, hogy ez egy szezonra szóló szerződés. 

Németh Tamás polgármester: minden évben meg kell újítani a szerződést. 

Csáki István képviselő kérdése, hogy van olyan kimutatás, ami igazolja, hogy idáig 
mennyit költöttek ezen feladat elvégzésére. 

Németh Tamás polgármester: nagy problémákat okozott. Nem indult a kazán, nem 
volt meleg víz, mikor kellett volna. Most pl. le kellett kapcso ini, mert heindult a fűtés. 
ForintáJisan nehéz kiszámolni, hogy mennyi lehet a ráfordított összeg. Volt, hogy két 
hétig nem érték el telefonon a szerelőt. Az a baj, hogy nincs más, aki értene hozzá. 
Beszéltek több szerelővel, de más kazánokra vannak specializálódva. El fogják 
indítani hozzá az IKSZT fűtésrendszerét, erre van méretezve a kazán is. Ez még 
nagyobb igénybevételt fog jelenteni. A rendszer el fogja bírni, még a keringető 
szivattyút is. 

Csáki István képviselő kérdése, hogy mikortól indulna a rendelkezésre állás. 

Németh Tamás polgármester: amint megkötik a szerződést, életbe fog lépni. Azt a 
napot fogják beírni, amelyik napon megkötik a szerződést, és időarányosan fogják 
megfizetni a díjat. December 31-ig szólna első lépésben a szerződés, melyet január l
én megújítanának 

Hozzászólás nem hangzott el 

Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el Németh Tamás polgármester kérésére 
a képviselő-testület egyhangúlag - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi 
határozatot hozza 

66/2014. NII.31./ képviselő-testületi határozat 

Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
' 

a Rábcatorok Kulturális-és Sportközpont Buderus 
gázkazánjaira karbantartási szerződés köt a 
beérkezett árajánlatot elfogadva a mai naptól 
2014. december 31 napjáig terjedő időre, biztosítva 
ezáltal a fűtés biztonságát, folyamatosságát. 

Utasítj a a tisztségviselőket a 
megkötésére. 

Felelős: Németh Tamás polgármester 
Komjáti János jegyző 

Határidő: azonnal 
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2.1 Az ikrényi Napsugár Napközi otthonos Tagóvoda munkaközösségének az ügye 
Előadó: Németh Tamás polgármester 

Németh Tamás polgármester: egy fiatal és agilis kolléganő dolgozott az óvodában, 
határozott idejű munk.aszerződéssel rendelkezett. Kérte, hogy határozatlan idejűre 
módosítsák a szerződést. Ezt nem tudják megtenni, mert akinek a helyén van, fizetett 
gyermeknevelési szabadságon van. Azt szerette volna kémi a testűlettől, hogy inkább 
fizessék ki a végkielégítését annak a dolgozónak, aki több éve gyermeknevelési 
szabadságon van, és a fiatal munkaerőt kevesebb bérért határozatlan idejű 

munkaviszonyba vegyék fel. A hölgy azonban időközben felmondott A pályázatot 
kiírták, igyekezett helyi munkaerővel kitölteni a helyet, de mindenképpen át kell 
gondolni a dolgot, mert nincs óvónő. Így, hogy a munkaerőpiacon könnyen találni 
munkahelyet, határozatlan időre szólót is, nagyon nehéz- megfelelő - óvónőt találni. 

Kérdés, hozzászólás 

Komjáti János jegyző: két álláshelyet hirdettek a Mézeskalács Óvodába, az egyiket 
Abdán, az is határozott idejű, és egyet Ikrényben. Az abdaira 5 pályázat érkezett. 

Németh Tamás polgármester kérdése, hogy ikrényire érkezett e be pályázat. 

Komjáti János jegyző: az ikrényire még nem. Abban gondolkoznak, hogy esetlegesen 
ebből az 5 főből, ha minden kötél szakad, akkor az ikrényi hiány is kezelhető lehet. Az 
5 főből 2 fő diplomával is rendelkezik, tehát nyelvvizsgája is van, a másik három csak 
abszolutóriummal rendelkezik. Kifejti, hogy úgy ítéli meg, hogy a polgármester Úr 
csak felvetésnek szánta az előteijesztést, hiszen döntést hozni nem a testűletnek kell. 
Van intézményfenntartó társulás, van óvoda-vezetés meg fogják oldani a problémát, 
így nem lesz akadálya annak, hogy a tanév nyugodt körűlmények között kezdődhessen 
Ikrényben az óvodában. 

3.1 Tájékoztató a "Múlttal a jövőért" című pályázat helyzetéről 
Előadó: Németh Tamás polgármester 

Németh Tamás polgármester: a Múlttal a jövőért pályázat, mely többek között a 
települések értékeit mutatja be, és szó volt már róla az előző testületi ülésen is, 
előfinanszírozását kellene megoldani. Sok település nem tud ebbe beszállni. Ikrénynek 
830.967,- Ft-ot kellene fizetni. A Köijegyzőség települései kitettek magukért, mert 
Abda 7.000.000,- Ft-ot előfinanszíroz. Nemes gesztus volt, mert néhány település 
megtehetné, mégsem szeretne beszállni. Csányi Péter elmondta, hogy a következő 
pályázati rendszerhez ez egy belépő, e nélkül nehezebb helyzetbe kerűlnének a 
következő pályázatok esetében. Aug. ll -ig kell elküldeni a településeknek a 
határozatát. A 6 fős elnökségnek tagjai, mely dönt a projekt lemenetéről, tenni fognak 
azért, hogy amely település jobban kivette a részét az anyagiakból, ott a megjelenés is 
több legyen. 
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Németh Tamás polgármester kérésére a képviselő-testület egyhangúlag -
ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza 

67/2014. NII.311 képviselő-testületi határozat 

Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

l. vállalja, hogy a " Múlttal a jövőért " Leader 
pályázat előfinanszírozásához a 2014. évben 
830.967 Ft összeget biztosít kamatmentesen, az 
elszámolás utáni haladéktalan visszatérítéssel, 
elfogadva, hogy a tőkeerősebb települések 
vállaljanak többletterhet a finanszírozásban 

2. feljogosítja polgármesterét a megállapodás 
aláírás ára. 

Felelős: Németh Tamás polgármester 
Határidő: 2014. augusztus 15. 

4.1 Pályázatok előfinanszírozása 
Előadó: Németh Tamás polgármester 

4.1 IKSZT előfinanszírozása 
Előadó: Németh Tamás polgármester 

Németh Tamás polgármester: az IKSZT pályázattal kapcsolatban a közbeszerzési 
fordulók lezajlottak. Ikrény Sportiáért és Kultúrájáért Alapítvány a fő koordináló a 
projekt lebonyolításában. A pályázatnak előfinanszírozásra lenne szüksége. 
29.000.000,- Ft az összköltsége a pályázatnak. Az Önkormányzat ezt az összeget nem 
fogja tudni előfinanszírozni, ehhez hitelt kell felvenni. Az Alapítványnak kellene hitelt 
felvenni, ami nehezebb, mert csak önkormányzati garanciával tudnák megtenni. Úgy 
számolt, hogy 15.000.0000,- Ft és 20.000.000,- Ft közötti hitelre lenneszükség ahhoz, 
hogy az Önkormányzat a fejlesztéseit folytatni tudja. 

Kérdés, hozzászólás: 
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Komjáti János jegyző: ha hitelkérelem kerül beadásra, ott konkrétnak kell lenni az 
összegekkel kapcsolatban. Börcs és Abda egy - egy falubuszra adott be pályázatot, 
melyet meg is nyertek. Úgy gondolták, hogy maradjon likvid forint az 
Önkormányzatok számláján, ezért megpróbálják hitelből finanszírozni az önrészt. A 
Lébény- Kunsziget Takarékszövetkezet partner volt ebben, és 3,25%-os kamatra adta 
a hitelt. 

Pallang Attila alpolgármester kérdése, hogy egy év futamidőre kapta a hitelt. 

Komjáti János jegyző: a lejárat 2015. augusztus Ol. 

Németh Tamás polgármester: a várható adóbevételt most nem tudja megmondaoi, az 
adós kollégaoővel a következő héten fognak leülni és megbeszélni. Úgy gondolja, 
hogy 15.000.000,- Ft (a meglévő tőkével együtt) elegendő lesz ahhoz, hogy ezt a 
beruházást Jebonyolítsák. 

Komjáti János jegyző: ezeknél a Leaderes pályázatoknál elméletileg a 10%-ot kell 
időn belül elkölteni. Mi vao akkor, ha több költődik el, és akkor többet lehet 
visszaforga tui. 

Németh Tamás polgármester: 50% körül terveznek elszámolni az első körben. A 
lehető leggyorsabbao szeretnék a hitelt visszafizetni, de szűkösködni nem akarnak 
mikor pl. a járdafelújítások zajlanak. 

Pallang Attila alpolgármester kérdése, hogy hány nap múlva várható a visszafizetés. 
Az elszámolás októberre tehető. 

Németh Tamás polgármester: előbb várható az elszámolás. Szeptember közepén 
tervezi beadni az első elszámolást. Azt mondják, hogy 1-2 hónap, de most nagyon sok 
pályázat van függőben. A ravatalozóra is a pénzt májusban kapták meg, pedig csak 
egy hiánypótlásuk volt. A második elszámolást is beadják még idén. A beruházást 
október elejéig meg akatják valósítani. Közben érkezik vissza pénz a sportöltözőből és 
a polgárőrautóból is. 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Németh Tamás polgármester kérésére a képviselő-testület egyhangúlag -
ellenszavazat és tartózkodás nélkül- az alábbi határozatot hozza 

68/2014. NII.31./ képviselő-testületi határozat 
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Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
l. tudomásul veszi, hogy az IKSZT kivitelezéshez 

szükséges előfinanszírozási összeg várhatóan 
nem áll rendelkezésre 

2. az előfinanszírozás miatt várhatóan Iikviditási 
problémák jelentkezhetnek 

3. a likviditási problémákat hitel felvételével tudja 
kezelni. 

Feljogosítja tisztségviselőket, hogy folytassanak 
tárgyalásokat pénzintézetekkel készülve a 
probléma megoldására és terjesszék javaslatát, a 
lehetőségeket a képviselő-testület elé szükség 
szerint 

Felelős: Németh Tamás polgármester 
Komjáti János jegyző 

Határidő: folyamatos, beszámolás minden 
képviselő-testületi ülésen 

4.2 Ady Endre utca vízelvezetése finanszírozása 
Előadó: Németh Tamás polgármester 

Németh Tamás polgármester: felmérték az Ady Endre utca szintkülönbségét, mely 
szerint 2 m -es különbség van a legalacsonyabb és legmagasabb pontja között. Az utca 
felének kellene árkot kialakítani. Átereszt kell betenni az asztalosműhely elé, hogy 
onnan kivezesse a vizet. A hirtelen csapadékmennyiség udvarokba való befolyása 
megszűnne, a többivel nem tudnak mit tenni. Ami a Kökény utcában felgyűlik, az egy 
hosszú távú átgondolás tárgya lesz. 

Kérdések, hozzászólások 

Pallang Attila alpolgármester: a Kökény utca, Ady Endre utca és a Petőfi utca 
néhány kátyúját be kéne tömni, 8 m3 murva elegendő lenne. Sokan közlekednének az 
Ady Endre utcából az Ifjúság utca felé, de kerűlniük kell a főúton az állapotok miatt. 

Németh Tamás polgármester: egy kamionnal rendelnének és azt borítanák le. 

Pallang Attila alpolgármester: kiigazításra is szükség lenne. Úthenger megléte felől 
érdeklődik. 
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Németh Tamás polgármester: egy kamion murvát javasol első körben rendelni, 
Szabó József a gépi munkát elvégezné. Fél - éves szinten rendben kell tartani. 
Aszfaltos utat nem fognak tudni csinálni, a meglévő és állandóan feljövő 
vízmennyiség miatt. 

Pallang Attila alpolgármester kérdése, hogy mindez szeptember hónapra van e 
beütemezve. 

Németh Tamás polgármester: augusztus vége- szeptember eleje. 

Pallang Attila alpolgármester kérése, hogy ha erről döntöttek, akkor valamilyen 
formában tudassák az ott élőkkeL 

Németh Tamás polgármester: a murvát megrendeli, Szabó Józseffel beszélni fog. 
Negyedévente az út széléről vissza lehet igazítani. 

Komjáti János jegyző: az öttevényi kavicsbányában van murva. 

Németh Tamás polgármester: ledepózva van. A mai nap folyamán az óvodába is 
rendelt sárga homokot a gyermekek homokozójába. 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén 

Németh Tamás polgármester kérésére a képviselő-testület egyhangúlag -
ellenszavazat és tartózkodás nélkül -az alábbi határozatot hozza 

69/2014. NII.31./ képviselő-testületi határozat 

Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

felvállalja és finanszírozza az éves többletbevétele 
terhére az Ady Endre utca, és a Petőfi és Ady 
Endre utcát összekötő Kökény utca 
murvázásához. 

Utasítja a tisztségviselőket a munka szervezésére, a 
szükséges anyagok beszerzésére, a munkagépek 
biztosítására 

Felelős: Németh Tamás polgármester 
Komjáti János jegyző 

Határidő: 2014. augusztus 31 
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Egyéb napirendi pont, javaslat nem volt, így a polgármester megköszöni a részvételt és 
az ülést 18.45 órakor bezárja. 

Fe~~ Tamás 
képviselő 

' .. ",." 
! '~It;;· 

,~. o::~. \kt.i :.J:!"' 

Hitelesítök 

~~· 
képviselő 




