
Az Ikrényi Önkormányzat Képviselőtestülete nevében  

szeretettel köszöntöm a kedves olvasót újságunk 2013. év  

tavaszi megjelenésének alkalmából. Az Ikrényi Hírekben az  

elmúlt két év önkormányzati munkájáról szeretnénk beszámolni, 

kiegészítve lapunkat hasznos tanácsokkal, közérdekű adatokkal.  

Észrevételeiket, hozzászólásaikat, tapasztalataikat, élményeiket, 

érdekes történeteiket a falu életéről kérjük osszák meg velünk a 

polgarmester@ikreny.hu e-mail címen, hogy a következő lapok szerkesztésénél figyelembe 

vehessük őket. Lapunkhoz jó olvasást kívánok.  

Németh Tamás polgármester 

Tisztelt Ikrényi Lakosok! 

Húsvéti Üdvözlet 

Polgármesteri beszámoló 

Tisztelt Olvasó, Kedves Ikrényi Lakos! 

A következő oldalakon szeretném bemutatni az ikrényi önkormányzat elmúlt két és fél éves 

munkáját. Beszámolómban igyekszem tényszerűen szemléltetni az elmúlt időszak eseményeit, 

változásait. 
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„Legvirágosabb  
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udvar, rendes ház” 
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2013. június 15-ig!   
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Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási ideje: 

  
   Adóügyekben szerda   8.00—18.00  

Hétfő 8.00 – 12.00 és 13.00 - 15.00 

Kedd, csütörtök 8.00 – 12.00 és 13.00 –15.30 

Szerda 8.00 – 12.00 és 13.00 - 18.00 

Péntek 8.00 – 12.00 

Németh Tamás polgármester Szerda    13.00-18.00 

Komjáti János jegyző Kedd       10.00-16.00 

Ikrény község  
képviselőtestülete  

nevében  
kellemes húsvéti  

ünnepeket kívánok! 
 

Németh Tamás polgármester 



Írta: Németh Tamás, polgármester 

A 2010. októberében átvett hivatal teljesítés szintjén majd egy egész költségvetési évet 

takart. A kiadási oldal egy része az elfogadott költségvetés szerint alakult, de a dologi 

kiadásokat sem az iskola sem a hivatal nem használhatta fel. Tovább nehezítette a helyze-

tet a nem tervezett kiadások fedezetének biztosítása. Kifizetésük a tervezett  fejleszté-

sek terhére történhetett meg. 

A 2010-es év pénzmaradvány nélkül zárult, így nagyon nehéz helyzet állt elő az önkor-

mányzat 2011. költségvetési évének tervezésekor.  

Az alábbi tételek nehezítették a költségvetés tervezését: 

 Az óvoda parkolójának támogatása, ami társadalmi munkában készült. 

 A távozó polgármester illetménye, amit a jövőben előrelátóan be kell tervezni a 

választási években. 

 A sportcsarnokot üzemeltető, önkormányzati tulajdonú kft. 7 714 656 Ft-os  

tartozása. 

2011. év elején szembesültünk azzal, hogy a körjegyzőségnek még nem lett átutalva a 

megállapodásban meghatározott összes pénzügyi tétel, így itt is 1 176 000 Ft hiány 

keletkezett. 

A sportcsarnok garanciális javításának számláit nem fogadta el a felszámoló cég.  Kama-

tokkal együtt közel 14 millió Ft követelése volt az önkormányzat felé. Majd egy éves 

tárgyalássorozat eredményeként 2,7 millió Ft kifizetése ellenében sikerült a peres eljárás 

megindítását elkerülni. A garanciális javítások elvégzése az előző önkormányzati ciklus 

idején történt. A mostani képviselőtestület már egy kész helyzetet örökölt. 

2011. költségvetési évben közel 5 millió Ft-tal csökkentek az Ikrényi Önkormányzat 

várható bevételei.  

A 2011. évi költségvetés tervezésekor az önkormányzat pénzügyi munkatársa felmon-

dott. A költségvetést működési hiánnyal, jelentős tartozásokkal a képviselő testület így 

is időben megalkotta. 

Ahhoz, hogy településünk működőképességét megőrizzük takarékossági intézkedéseket 

kellett bevezetnünk (Központosított beszerzések intézmények közt, felesleges költsé-

gek megszüntetése, közüzemi díjak csökkentése, stb.) és ezzel együtt növelnünk az álta-

lunk alakítható bevételeket.   

Ennek eredményeként 2011-ben sikerült Ikrény pénzügyi helyzetét stabilizálni, 2012-

ben pedig tartalékot képezni  a 2013. évi beruházások önrészéhez. 

A nehéz anyagi helyzet ellenére folya-

matosan próbáltuk a meglévő értékein-

ket óvni, karbantartani, felújítani.  

Intézményhálózatunk (óvoda, is-

kola, polgármesteri hivatal, sport-

öltöző, egészségház, Civil ház) 

fenntartásán túl fejlesztéséket, 

karbantartásokat is elvégeztük az 

elmúlt két év során.  

Ikrény pénzügyi helyzetének áttekintése 

„nehezítette a helyzetet 

a nem tervezett 

kiadások fedezetének 

biztosítása” 
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„2011-ben sikerült 

Ikrény pénzügyi 

helyzetét stabilizálni, 

2012-ben pedig 

tartalékot képezni” 



Írta: Németh Tamás, polgármester 

Az óvodában több régóta szükséges fejlesztés valósult meg 2012-ben: 

 A parkoló megépítése társadalmi munkában történt, önkormányzati és magánfelajánlások biztosításával.  

 Az óvoda külső szennyvízelvezető rendszerének komplett kicserélése, közmunka keretében.  

 Óvodai asztalok, székek, öltözőegységek beszerzése. Radiátorok balesetvédelmi szempontok szerinti burkolása.   

 A kazán és gáztűzhelyek megjavítatása. Ezek a javítások már hosszú évek óta esedékesek voltak 

A József Attila utcában csőáteresz létrehozása történt 37m hosszúságban. Az utca végén egy üllepítőakna is kialakításra került 

megakadályozva így a Vasútsor alatti csőáteresz eltömődését. A kiépítés után további parkolóhelyek kialakítására is lehetőség 

nyílt. 

Az önkormányzati épület pincéjében a beszivárgó csapadékvíz, és a rosszul kialakított szennyvízvezetékből visszaszivárgó 

szennyvíz hosszú évek óta komoly problémákat okozott a pincehelység használhatósága szempontjából. Az irattári dokumen-

tumok penészesek, nyirkosak voltak. Sok irat hiányzott vagy használhatatlanná vált. Tovább nehezítette a helyzetet az irattár i 

szabályoknak nem megfelelő rendszertelenségük, összevisszaságuk.   

Érthetetlen módon az önkormányzat épülete nem volt rákötve a kiépített szennyvízelvezető rendszerre.   

Közmunka keretében a meglévő, rossz járdát felszedtük, szigeteltünk, új járdát készítettünk. A csapadékvíznek szikkasztóaknát 

készítettünk, a tetőfelület nagy részéről ide vezetjük a vizet. A szennyvízszivárgást megszüntettük és a rendszert a szennyvíz-

hálózatra rákötöttük. Az önkormányzat hátsó udvarát egy kapuval zárt területté tettük.   

A felsorolt munkákra összesen 70 ezer Ft-ot költöttünk. 

Az önkormányzat udvara a munkálatok alatt:                            Az önkormányzat udvara a munka végeztével: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A temetőben és az egészségház előtt padokat helyeztünk el. 

A régi és az új  temető közötti részről a régi düledező kerítést eltávolítottuk, virágágyásokat alakítottunk ki, az elhalt növé-

nyeket eltávolítottuk. Ez szintén közmunka keretében valósult meg. 

A győri Büntetésvégrehajtási Intézettel együttműködve a „Megbántuk Jóvátennénk” program keretében az elítéltek 2011-ben 

kimeszelték az iskola épületét, 2012-ben pedig lemázolták az iskolafolyosó ablakait és az alsó tagozatos WC fa szerkezeteit. 

Anyagi ráfordítást az önkormányzat részéről csak az festéshez használt eszközök és a festékek beszerzése jelentett. Az elvég-

zett munka értéke több százezer forint lett volna, ha vállalkozóval végeztetjük el. 

Fejlesztések 2012-ben 
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  Ügyintéző Telefonszám E-mail 

ADÓÜGYEK Vargáné Torma Rita, Szentistváni Csabáné  96/542-050 ado@ikreny.hu 

GAZDÁLKODÁS Szentistváni Csabáné 96/542-050 titkarsag@ikreny.hu 

PÉNZÜGY Vargáné Torma Rita 96/542-050 penzugy@ikreny.hu 

SZOCIÁLIS IGAZGATÁS Weisz Márta 96/542-050 igazgatas@ikreny.hu 

IKTATÁS Stancig Szilvia 96/542-050 iktat@ikreny.hu 

Polgármesteri Hivatal elérhetősége 

mailto:ado@ikreny.hu
mailto:titkarsag@ikreny.hu
mailto:penzugy@ikreny.hu
mailto:igazgatas@ikreny.hu
mailto:iktat@ikreny.hu


Ivóvíz: Nagy részben hozzájárultunk mind anyagilag, mind tárgyalási szinten, hogy az Ikrényi Horgásztóhoz az ivó-

víz bevezetésre kerüljön.  Segítettünk a zártkerti lakosoknak a tulajdonosokkal való egyeztetésben, hogy hosszú 

évek várakozása után bevezethessék az ivóvizet.   

Fűtés takarékosság: A takarékosabb fűtés érdekében 2012. év nyarán az iskolában és az óvodában közmunka 

kertében 20 db hőmérséklet-szabályzó szelepet szereltünk fel a fűtőtestekre. Ennek csak az anyagköltsége terhelte 

az önkormányzatot. Az iskolában 300 m ablakszigetelő tömítés lett kicserélve társadalmi munka keretében. 

Virágosítás: Annak érdekében, hogy településünk köz-

pontja szebb legyen, közmunka keretében virágosítottunk 

az önkormányzati épület előtt, a szemben lévő buszmegálló 

környékén, a könyvtár előtt, a Győri út és a Külső Győri 

út kereszteződésében. 

Forgalomlassítás: A Sport utcában négy darab 

forgalomlassító akadály lett kiépítve, az ott lakó 

gyermekek és felnőttek biztonsága érdekében.  

Útjavítás: 2012. év nyarán több helyen végeztet-

tünk útpadkáztatást, megóvva ezzel a meglévő 

útjainkat. A jövőben is szeretnénk ezt a munkát 

folytatni.  

Településünk belterületi útjain több helyen kátyúztattunk. Az elvégzett munkákért 1,8 millió Ft-ot fizettünk.  

Az Ikrényt Börccsel összekötő lesvári utat idén nyáron felaján-

lásból kapott mart aszfalttal bekátyúztuk. Sajnos a bedolgozandó 

anyag csak az útszakasz ¾ részére volt elegendő.  

Kastélytér: A Kastélytér rendbetételével a  kastély környezeté-

ben egy szép rendezett területet sikerült kialakítani. 

Járdaépítés: Az idei évben elkezdtük a járdaépítést. Az első 

szakasz a Petőfi utca és a Széchenyi utca közötti 180 m hosszú 

részen épült meg közmunka és társadalmi munka keretében, 

aminek köszönhetően ezen a szakaszon településünk  

1 200 000 Ft-ot takarított 

meg. Örömmel látjuk, hogy 

településünk lakói szívesen veszik igénybe az új gyalogjárdát. Kiépítésre került 

még az Ady Endre utca végén 80m és a Vasútsor utcában 70m gyalogjárda. 

Új építési telkek: A Rét utcánál egy pénzintézettel karöltve 11 db új építési 

telket alakítottunk ki. Nagy részüket már értékesítettük. 

Telekviszonyok rendezése: Az elmúlt 23 év során az önkormányzat több-

ször próbálta a templom területét külön helyrajzi számra emelni, sikertelenül.   

Az elmúlt hónapokig templomunk nem saját területen, hanem egy osztatlan 

közös tulajdonon állt.   

Fejlesztések 2012-ben 
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Sportöltöző és ravatalozó — Pályázatok 
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Írta: Németh Tamás, polgármester 

Az elmúlt két év folyamán próbáltunk minden pályázati lehetőséget megragadni, amely településünk fejlődését 

szolgálja. Mivel településünk pénzügyileg stabilizálódott, kitágultak a lehetőségeink is, hiszen tudjuk biztosítani a 

pályázati önrészeket, és a pályázatok beadásához szükséges előkészítő munkálatok költségeit. 

Röviden felsorolva a következő témakörökben  

látunk fejlesztési lehetőséget településünk igényeinek 

megfelelően: 

Óvoda: Az óvoda részére 287 000 Ft értékben 

nyertünk pályázati forrásból szigetelő anyagot,  

amelyet a padlástérben fektettünk le. A födémen 

eddig semmilyen szigetelőanyag nem volt. Az első 

éves számadatokat figyelembe véve közel 20%  

megtakarítást értünk el 200 000 Ft értékben. 

Ikrény SE: Az Ikrény SE számára írt pályázatunk, 

amelyet eszközbeszerzésre és utánpótlás-nevelésre 

adtunk be 2011-ben, pozitív elbírálásban részesült.  

 

Az elnyert 2 500 000 Ft-ot parkgondozási eszközökre és sportfelszerelésekre fordítottuk. 

Sportöltöző: Az idei év nyarán adtunk be a pályázati anyagot egy új sportöltöző felépítésére. Az öltözőre két 

ütemben nyerhetünk finanszírozást. Az első ütemre megkaptuk a támogatói nyilatkozatot, ennek 

munkáit a jövő hónapban el is kezdjük. A második ütemre beadtuk a pályázatunkat. 

Családi napközi: Az idei évben a Győri Kistérségi 

Társulás keretében 20 000 000 Ft értékben pályázatot 

nyújtottunk be családi napközi kialakítására.  

A pályázat kiírásainak megfeleltünk, de forráshiányra 

hivatkozva tartaléklistára helyezték a beadványunkat. 

Ravatalozó: A tavalyi év végén került benyújtásra az 

ikrényi ravatalozó felújítására és a hozzá vezető sétá-

lóút kialakítására összeállított pályázati anyag.   

A pályázat formailag megfelelt, a kiíró szervezet  

továbbküldte elbírálásra. Nyertes pályázat esetén még 

az idei évben megkezdődhet a beruházás 9 000 000 Ft 

értékben. 

Két éves tárgyalássorozat eredményeként templomunk saját helyrajzi számmal rendelkező önkor-

mányzati tulajdonú területen várja a híveket. 

A kastély, a magtár, és a régi gazdaság területének felosztásáról is folyamatosan egyeztetünk. A terület egyes részei 

régészeti feltárás alá esnek, ezért csak egy hosszú távú koncepció kidolgozása esetén tudunk előrébb lépni a meg-

osztásban.    

Kialakítottunk egy elképzelést településünk lakóterületének bővítésére, rendezési tervünk módosítása folyamatban 

van. 
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Írta: Németh Tamás, polgármester 

A napokban nyújtjuk be a templomkert és a templom felújítására  ösz-

szeállított pályázati anyagunkat 25 000 000 Ft értékben .  

Pályázatot nyújtottunk be az óvoda bővítésére. Az óvodánkba beirat-

kozott gyermekek száma feltétlenül indokolná egy újabb csoportszoba 

kialakítását. A tervek alapján óvodánk teljes egészében megfelelne a 

törvényi követelményeknek. Az átalakítás teljes költsége 119 millió 

forint lenne, amelyet nyertes pályázat esetén 100%-ban finanszírozna a 

kiíró szervezet.  

A jövőben is folyamatosan figyeljük a pályázati lehetőségeket, kiemelt  figyelmet fordítva korszerű energia-hatékony 

fejlesztésekre, hogy amit önerőből nem tudunk megvalósítani, pályázati segítséggel alkothassuk meg.

Pályázat óvodabővítésre és a templom felújítására 

Hitelátvállalás kontra költségvetés 2013 

Írta: Németh Tamás, polgármester 

A tavalyi év őszén örömmel hallottuk a hírt, hogy a kormány átvállalja az 5000 fő alatti települések külső hitelintéze-

tekkel szemben fennálló tartozását. A megállapodást alá is írtam a múlt év végén a hitelintézettel, melynek értelmé-

ben 93 millió Ft hitelállománytól szabadult meg községünk. 

Ikrény községnek egy hiteltartozása volt, amit még 2006-ban szavazott meg a képviselőtestület 120 millió Ft érték-

ben a sportcsarnok munkálataihoz. Sajnálatos módon ez az összeg sem volt elég ahhoz, hogy a létesítmény eredeti-

leg tervezett összes helységét és funkcióját kialakítsák.  

2006-2012 között Ikrény község közel 

50 millió Ft-ot költött hiteltörlesztésre. 

Ez évi 9-10 millió forintot jelent, amelyet a 

település fejlesztési pénzeiből kellett elvenni.  

Bár a megmaradó törlesztő részlet jelentős 

könnyebbséget jelent költségvetésünknek, az 

önkormányzatok  2013. évi finanszírozása vi-

szont komoly elvonásokat tartalmaz.  

Az önkormányzati feladatokra az előző évek-

től eltérően címzetten adnak forrást. Sajnos 

ez néha csak a feladat 50%-át fedezi (Pl.: köz-

világítás, gyermekétkeztetés). A hiányzó részt az önkormányzatnak kell kigazdálkodnia. Tovább nehezíti a problé-

mánkat, hogy a közös hivatalok finanszírozása még nem teljesen lezárt kérdés állami oldalról sem. 

A fent leírtakat figyelembe véve a hitelátvállalással együtt is nagyon takarékos költségvetést tudtunk megalkotni a 

2013. évre. Az állami normatívák csak a kötelező feladatok nagy részének az ellátásához elegek. Fejlesztésre az elő-

ző év tartalékai biztosítják a forrást. Mindent összevetve, meghozták az előző évek takarékossági intézkedései az 

eredményüket, mert tartalékokkal nézhetünk szembe a 2013. év teljesítésének a hiányos állami finanszírozás ellené-

re is.  



Írta: Komjáti János, jegyző 

Létrejöttek tehát…  2013. január 1. napjától Magyarországon 

állami hivatalokként megalakultak azok a szervezetek, amelyek 

1984. január 1 napjától , mint igazgatási egységek nem voltak 

ismertek a magyar közigazgatásban. A JÁRÁSOK.  

E sorok írója talán értékelheti a folyamatot, hiszen a szakirányú 

diplomám megszerzése után 1983. szeptember 1 napjától az 

akkori Győr-Sopron Megyei Tanács V.B. Győri Járási Hivatalá-

nál kezdtem el közigazgatási pályámat. És azóta is életpályám a 

közigazgatás, államigazgatás, önkormányzati igazgatás. 

Szükség volt erre, és így volt szükség? Az állami feladatok álla-

mi igazgatásba kerültek és ténylegesen került e le teher ezáltal 

a jegyzők válláról? Ezekre a választ a történelem fogja megadni. 

Egyenlőre annyi, hogy ezen alrendszer is bekerült az állam át-

szervező tevékenységébe – ahogy szinte minden, és a minden 

hatékonyságával kapcsolatban saját munkaterületén mindenki-

nek vannak tapasztalatai, és Én a mások tapasztalatait értékelni 

és elfogadni is szoktam – így az év elejétől néhány eddig meg-

szokott ügy nem a településeken és nem jegyzői hatáskörben 

intéződik. Néhány, hiszen nem kívánok okmányirodai, építés-

hatósági, gyámhatósági….ügyekről írni, és nem kívánok azokról 

sem írni, amelyek a jegyző hatáskörétől függetlenül működtek 

a megyeszékhelyen / földhivatal, munkaügyi kirendeltség, 

ÁNTSZ…./ hiszen azok jellemzően már hosszú esztendők óta 

körzetközpont jegyzői / esetünkben győri /, vagy más állam-

igazgatási szervek hatáskörei voltak.  

Mi is került át tehát – ügyfeleinket érintően – Győrbe most 

 Időskorúak járadéka 

 Alanyi jogú ápolási díj és fokozott ápolási szükségletre 

tekintettel megállapított ápolási díj 

 Alanyi és normatív jogcímen megállapított  

közgyógyellátás 

 Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 

Ezekben az ügyekben – látható a felsorolásból, hogy - ahol a 

jogszabályok lehetővé teszik a méltányossági elbírálást, ott a 

települési önkormányzatok – nem a jegyzők – hatásköre a to-

vábbiakban is megmaradt. 

És ki segít az ikrényi állampolgároknak, hogy a megjelölt ügyek-

ben eligazodjanak. Természetesen továbbra is a községben 

működő hivatal, hiszen kolléganőink birtokában vannak ezen 

ügyekben is az ismereteknek, de hetente egy alkalommal – 

kedden délelőtt – egy órát a településen tölt az ügysegéd, aki a 

járási hivatal alkalmazottja és várja a hozzá fordulókat. Az ügy-

segédek hivatali gépjárművel kerülnek „ terítésre „ a hét min-

den napján a járás területén az 500 főnél nagyobb lélekszámú 

településeken. 

Az ügysegéd munkájához a községi hivatalok biztosítják az 

infrastruktúrát, irodát, számítógépes hátteret. Illetve biztosí-

tanánk, mert az elmúlt 2 és fél hónapban ügysegéd kolléga-

nőnk a településen hozzá érkező ügyféllel még nem találko-

zott. 

Ezeket a járásokat a járáshoz tartozó települések köztisztvi-

selői állományából hozták létre. 

Körjegyzőségünk is négy fő átadására volt kötelezett, tehát 

néggyel kevesebben próbáljuk biztosítani az elmúlt évi  

szinten az önkormányzati és államigazgatási feladatok ellátá-

sát, a testületek kiszolgálását a három községben. Ikrény 

esetében ez egy fő átadását jelentette. És természetesen 

valamennyi önkormányzat „átadta” az átadott köztisztviselő 

íróasztalát, székét, szekrényét, számítógépét térítésmente-

sen, használatra az új szervezetnek. 

Az új szervezet elhelyezését – hosszabb távon – a megye-

központban képzelik el. Ma a volt GYÁÉV területen, a Tatai 

u. 3 alatt található / Közlekedési Felügyelet székhelye/.  

Természetesen itt is fogadják az ügyfeleket, ha az ügysegéd 

jelenlétététől eltérően szeretne valaki ügyet intézni a hatás-

körrel rendelkező szervnél. 

Mondhatjuk tehát, hogy csökkent a települési jegyzők fela-

data a járások létrejöttével? Ügyszám szerint biztosan, de 

jelentősen csökkent a hivatalokban maradó köztisztviselői 

állomány is. Megdöbbenve látjuk, hogy az  „egyszerűbb” , 

hiszen ügyfélismeretet kevésbé igénylő és csak „számok„ 

alapján dönthető ügyek helyett újra települési jegyzői hatás-

körbe kerültek a telepengedélyezési eljárások, a zaj és rez-

gésvédelmi ügyek, a telekkialakítási szakhatósági ügyek,  

amelyek az eddigiekben – a települési hivatali munkában – 

„szükségtelen” szakismeretet feltételeznek és évek, évtize-

dek óta nem voltak települési jegyzői hatáskörben. 

Nem értékelek tehát, még akkor sem, ha utaltam rá, hogy 

talán megtehetném…. 

Amit ígérhetek, hogy csökkentett létszámmal, növekvő 

munkával igyekezni fogunk kollégáimmal kiszolgálni a  

települést, illetve a hozzánk tartozó településeket. Mindent 

meg fogunk tenni azért, hogy az eddigi színvonal ne  

csökkenjen és úgy az önkormányzati, testület kiszolgálási, 

mint az államigazgatási ügyekben jól, a település érdekében 

dolgozzunk. 

Így segítséget fogunk adni a hozzánk fordulóknak a 

járáshoz került ügyekben is felvilágosítással, mert az 

ügyfél, a településen lakók elégedettsége a fontos, 

minden érdekükben is történő átszervezés mellett 

is. 

 

A közigazgatás átszervezése, járások ? 
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Az Ikrényi Általános Iskola az államosítás után 

Írta: Ferenczy Tamás, képviselő, Zrínyi Ilona Általános Iskola igazgatója 

2013. január 1-től az Ikrényi Általános Iskola életében, mint az összes önkormányzati általános iskola életében  

jelentős változás következett be. Az iskolák önkormányzati fenntartás helyett állami fenntartásba kerültek. A  

pedagógusok pedig állami alkalmazottak lettek.  

A fenntartóváltás alapvetően kétféleképpen ment végbe. A 3000 fő feletti települések esetén a működtetés a helyi 

önkormányzatoknál maradt, ami nem bérrel és bérjellegű kiadással kapcsolatos kiadás az önkormányzatot terheli. 

Ehhez természetesen semmilyen állami támogatást nem kapnak saját amúgy is erősen „megdézsmált adóbevételeik-

ből kell az iskolát működtetniük. 

A másik csoport ebbe tartozik Ikrény község is a 3000 fő alatti települések. A fenntartás és a működtetés is az  

államé. Százalékosan ugyanannyi az elvonás az adóbevételekből, mint az első esetben. Az iskolai étkeztetés viszont 

helyben maradt igaz ehhez jár állami normatíva, de ezt helyi adóból kell 2  500 000 Ft-tal kiegészíteni! Ez súlyos  

terhet ró településünkre figyelembe véve, hogy majd ugyanilyen összeggel kell az óvodai étkeztetést is támogatni. 

Ikrény esetében az iskolával kapcsolatban az anyagi kár kisebb az erkölcsi viszont ugyanakkora. Igazából semmilyen 

beleszólása nincs az iskola életébe sem a polgármesternek sem a képviselőtestületnek. Pusztán az intézményvezető 

és a tantestület hozzáállásán múlik, hogy a települési rendezvényeken egyáltalán a település életében mennyire vesz 

részt az iskola. 

Mit jelent az államosítás az iskolánk életében?  

Az iskola fenntartását és működtetését ezek után a KIK (Klebelsberg Intézményfenntartó Központ) végzi. Sajnos az 

év első hónapjaiban az átállás kissé döcögősre sikerült. Szerencsére nálunk is, mint annyi más iskolában, az önkor-

mányzat segített a kezdeti nehézségek leküzdésében. A kisebb karbantartási munkákban most is, mint eddig a falu-

gondnok segítségére számíthatunk. Fő célunk, hogy az iskola tanulóifjúsága és dolgozói munkaközössége ne érezze 

az átmenet esetleges nehézségeit.   

Ikrény Község Önkormányzata az elmúlt években erejéhez mérten mindent megtett azért, hogy a helyben tanulók 

esélyegyenlőségét megteremtsék a más intézményekben tanulókkal szemben! Mint tudjuk jól, a múlt kötelez!  

Én személy szerint remélem, hogy a tanév végére a kezdeti nehézségeket legyőzve, egy jól működő, minden  

szempontból a tanulók érdekeit szolgáló rendszer részesei lehetünk.   



Ikrény Község Sportjáért és Kultúrájáért Alapítvány   Adószáma: 18531637-1-08 

Ikrényi Horgászegyesület Alapítványa     Adószáma: 18982033-1-08 

Ikrényi Polgárőr Egyesületet      Adószáma: 18971404-1-08 

Ikrényi Templomért Alapítvány     Adószáma: 19111603-1-08 

Ikrényi Óvodásokért Közhasznú Alapítvány    Adószáma: 18144734-1-08 

Kérjük személyi jövedelemadója 1%-val támogassa helyi alapítványainkat!  
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Idén is  megemlékeztünk a voronyezsi katasztrófáról és a  

II. világháború hősi halottairól. 

2013. január 12-én emlékeztünk a II. világháború áldozataira,  

történéseire.  

A koszorúzást követően a könyvtárban folytattuk a rendezvényt.  

Rendhagyó módon nem mi készültünk előadással, hanem az akkor élt 

ikrényi lakosok visszaemlékezéseit, érdekes történeteit hallgattuk meg, 

elhelyezve ez által Ikrényt az akkori történelem forgatagában.   

Köszönjük minden kedves résztvevőnek a megemlékezést! 

Megemlékezés 

Avarnak és kerti hulladéknak minősül a fák és cserjék lehullott, elszáradt lombja,  

kerti hulladéknak minden növényi maradvány /fű, gyom, gally, levél, kaszálék, nyesedék, gyökérmaradvány,  

elszáradt növény, gyümölcs, egyéb növényi maradvány.  

Az avar és kerti hulladék égetése kizárólag szerdai és szombati napokon 9.00 és 17.00 óra között  

megengedett.  

Tilos az avar és kerti hulladék égetése:  

a./ ünnepnapokon  

b./ egészségügyi és gyermekintézmények, szociális és kulturális intézmények, sportlétesít-

mények, hivatalok 100 méteres körzetében az intézmények működésének ideje alatt  

c./ erősen ködös párás, szeles időben  

d./ hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom idején  

e./ közterületen  

f./ füstköd riadó elrendelésének teljes időtartama alatt.  

Fentiekben meghatározott időszakon kívül az avar és kerti hulladék égetése csak rendkívüli esetben Ikrény Község 

Polgármestere külön engedélye mellett lehetséges.  

Tájékoztató az avar és a kerti hulladékok égetésről  
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Baba-mama klub 

Írta: Fodor Ildikó, képviselő, Baba-mama klubtag 

Tavaly szeptemberben Bognárné Takács Katalin védő-

nőnk kezdeményezte a BABA-MAMA KLUB létreho-

zását Ikrényben, ami azóta nagy népszerűségnek  

örvend a résztvevő babák és mamáik körében. A 

klubba születéstől óvodás korig várjuk a gyerekeket 

és szüleiket az ikrényi sportcsarnok tornaszobájába. A 

foglalkozások, amelyekre kéthetente szerdán délelőtt 

kerül sor, nagyon jó hangulatban, közös énekléssel 

mondókázással, babatornával telnek. December 6-án a gyerekek nagy örömére a Mikulás is meglátogatott bennün-

ket. 

A klub egy nagyszerű lehetőség, hogy az ikrényi kisgyerme-

kes anyukák és a gyerekek megismerjék egymást, megosz-

szák egymással tapasztalataikat a gyermeknevelésről vagy 

akár kedvező vásárlási lehetőségekről. Az anyukák  

e-mailen is tartják a kapcsolatot, fontos információkat 

megosztva egymással. 

A foglalkozásokon védőnőnk is részt vesz, akihez itt is  

bizalommal fordulhatunk a gyerekekkel kapcsolatos kérdéseinkkel.  

Továbbra is szeretettel várunk minden kisgyermeket a klubban. Ikrény honlapján (www.ikreny.hu) mindig megta-

lálható a következő foglalkozás időpontja és a gyerekeknek szóló egyéb ikrényi rendezvények tájékoztatója. 

A Rábcatorok Kulturális és Sportközpontban lehetőség van a 40x20 méteres gerflor borítású küzdőtéren labda-

játékok (labdarúgás, kézilabda, röplabda, tenisz) illetve küzdősportok lebonyolítására.  

Egy 110m2-es tornaszoba is a rendelkezésre áll az érdeklődőknek. 

Időpont egyeztetés : Németh Tamás polgármester  

   Telefon: +36-20/457-6216 

 Fazekas Zoltánné   

  Telefon: +36-20/465-7060 

Bérleti díjak:  

Terembérlet (küzdőtér): 7 000- Ft/óra 

Tornaszoba:  3 000,-Ft/óra 

VIP terem:   1 000,-Ft/óra 

200 főt meghaladó rendezvény esetén a terembérlettel  

kapcsolatban kérjük egyeztessenek Németh Tamás polgármesterrel (Telefon: +36-20/457-6216). 

Sportcsarnok elérhetősége, díjai 

http://www.ikreny.hu


 

 

Rövid hírek 
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Hozzávalók: 

8 tojás 

1 evőkanál mustár 

4 evőkanál tejföl 

1 evőkanál vagdalt petrezselyem 

4 paradicsom 

4 evőkanál majonéz 

Elkészítés: 

A tojásokat keményre főzzük, teljesen kihűtjük, majd meghámozzuk. Gömbölyűbb végükből levágunk egy egyenes, 

vékony szeletkét, hogy ne billegjenek a tálon.  

Hegyesebb végükön levágjuk a kalapjukat, és finomra aprózzuk. Óvatosan kiemeljük a sárgájukat, habosra keverjük a 

mustárral, a tejföllel, ízlés szerint sóval és őrölt borssal, végül hozzáadjuk a felaprózott tojásfehérjét és a petrezsely-

met. Csőr nélküli habzsákba (vagy egyik csücskén kivágott nejlontasakba) szedjük, és visszatöltjük a tojásokba. 

A paradicsomokat megmossuk, félbevágjuk, és a tojásokra borítjuk. Tubusos majonézből néhány apró pöttyöt nyo-

munk a kalapkák tetejére, és fogyasztásig hidegre tesszük. Jó étvágyat! 

Forrás: www.mindmegette.hu 

Készüljünk a Húsvétra! Készítsünk tojásgombákat! 

Tisztelt Ikrényi Lakosok! 

Amennyiben rendelkezik olyan fényképekkel, amelyeken régi ikrényi helyek, emberek, események kerültek megörö-

kítésre, kérjük juttassák el a Polgármesteri Hivatalba 2013. május 17-ig.   

A fotókat szeretnénk egy kiállításon bemutatni. A fényképeket a kiállítás után visszaadjuk azok tulajdonosának. 

Kiállítás Ikrény múltjáról és jelenéről 

2013. június 1-én szeretettel várunk mindenkit az ikrényi Falunapon.  

Bővebb információt a rendezvény időpontja előtt kifüggesztésre kerülő plakátokon illetve a szórólapokon olvashat.  

Falunap (2013. június 1.) 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt 2013. április 19-én 18.00 órától az Ikrényi Általános Iskola könyvtárában tar-

tandó Falugyűlésen.   

Falugyűlés (2013. április 19.) 
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Ikrényben is havazott 

Írta: Németh Tamás, polgármester 

2013.  év  eleje  meghozta  a  gyerekek  számára  már  annyira  várt  havazást.    

Míg nekik önfeledt szórakozást ígért az igazi tél beköszönte, addig az önkor-

mányzatnak komoly gondot jelentett a rendkívüli téli időjárás. 

Mint az előző években, tavaly novemberben is megkötöttük a legjobb ajánlat 

alapján a téli hó eltakarítására vonatkozó szerződést.  A lehullott hó eltakarítá-

sát a vállalkozó a leírtaknak megfelelően el is végeztette.  Személyesen ellenő-

riztem az elvégzett munkát, és tájékoztattam a gépkezelőt a lakossági észrevé-

telekről (napi 10-15 lakossági telefon érkezett hozzám). 

A kötelező feladatokon kívül, amelyek az önkormányzat útjaira vonatkoznak, a 

településünkön élők közlekedési lehetőségeit könnyítettük azzal, hogy mindkét 

főútig járhatóvá tettük a bekötőutjainkat. Egy önkormányzati kisgéppel a gyalog-

járdákról toltuk a havat, segítve ezzel az arra közlekedőknek és az idősebb la-

kosoknak.  Két közmunkás folyamatosan próbálta szabaddá tenni a buszmegál-

lókat, közösségi tereket.  

Mindez az önkormányzat 2013. évi költségvetéséből 1 000 000 Ft nem várt 

kiadást jelentett, ami nem volt hiábavaló, hiszen a havazás ideje alatt egy baleset 

sem történt Ikrény belterületén a nem jól elvégzett hóeltakarítás miatt.  

Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testületének hivatalos lapja  

Kiadó: Ikrény Község Önkormányzata · Szerkesztő: Fodor Ildikó (fodor.ildiko@ikreny.hu) 


