Ikrény község önkormányzat képviselő – testületének 16/2011. (IX.27.) számú jegyzőkönyve

16/2011.
Jegyzőkönyv

Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 27-én
(kedd) 18.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban tartott nyilvános üléséről
Jelen vannak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

Tanácskozási joggal:
7. Komjáti János körjegyző
Németh Tamás polgármester köszönti a megjelenteket. Majd a jelenléti ív alapján
megállapítja, hogy a megválasztott 7 képviselőből 7 fő jelen van, így a képviselőtestület határozatképes, majd megnyitja az ülést.
Németh Tamás polgármester: Jegyzőkönyv hitelesítőknek Ferenczy Tamás és Tóth
Ildikó képviselőket javaslom.
A jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslatot a képviselő-testület 7 igenlő, egyhangú szavazattal
elfogadta.
Napirend előtt

Németh Tamás polgármester tájékoztatást tart a két ülés közötti munkáról, aktuális
feladatokról
Beszámoló írásban csatolva
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el

Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem volt Ikrény község önkormányzat
képviselő–testülete 7 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal a
polgármester tájékoztatóját
két ülés közötti eseményekről, aktuális feladatokról elfogadta.
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Németh Tamás polgármester: javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívóban foglaltak
szerint. Javaslatával szemben eltérő, kiegészítő javaslat nem érkezett, így a képviselő-testület
– döntése alapján – a következő napirendek tárgyalását határozza el

Napirend
1./ Beszámoló az Általános Iskolában folyó oktató-nevelő munkáról.
Előadó: Ferenczy Tamás iskola igazgató (írásos előterjesztés)
2./ Az Ikrényi Polgárőr Egyesület tájékoztatója tevékenységéről
Előadó: Kalmár László egyesületi elnök (írásos előterjesztés)
3./ Győri Többcélú Kistérségi Társulás Gy-M-S Megyei Önkormányzattal kötött
szakszolgálati megállapodás módosítása. (írásos előterjesztés)
Előadó: Komjáti János körjegyző
4./ Győri Többcélú kistérségi társulás társulási megállapodás módosítása.
Előadó: Komjáti János körjegyző (írásos előterjesztés)
5./ Arrabona Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési
Csoportosulás. (írásos előterjesztés)
Előadó: Komjáti János körjegyző
6./ Falukarácsony programjának előkészítése (szóbeli előterjesztés)
Előadó: Németh Tamás polgármester
7./ A 2011. október 1. (szombat) családi nap programjának elfogadása.
Előadó: Németh Tamás polgármester (írásos előterjesztés)
8./ Ikrény Község önkormányzata 8/2011.(IV.27.) számú, szociális ellátásokról
szóló rendeletének felülvizsgálata. (szóbeli előterjesztés)
Előadó: Németh Tamás polgármester
9./ BURSA Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat.
Előadó: Komjáti János körjegyző (írásos előterjesztés)

10./ A Mézeskalács Körzeti Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
minőségirányítási programja. (írásos előterjesztés)
Előadó: Komjáti János körjegyző

Interpellációk, bejelentések, javaslatok
NAPIREND tárgyalása:
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1./ Beszámoló az Általános Iskolában folyó oktató-nevelő munkáról.
Előadó: Ferenczy Tamás iskola igazgató (írásos előterjesztés)
Ferenczy Tamás képviselő: láthatjátok, hogy elég terjedelmesre sikerült a beszámoló. Annyi
módosítás lenne az anyagban, hogy a pedagógusoknál Németh Tamás szerepel helyette
Bujáki Veronika a történelem-földrajz szakos tanár.
Németh Tamás polgármester: nem azért bőséges, mert annyi program volt és sok tervvel
rendelkezik a jövőre is. Szomorú a statisztika, hogy a települési iskolák hátrányos helyzetben
vannak a szülők részéről.
Kérdés:
Somogyi Ferenc települési választópolgár: Ferenczy Tamástól kérdezem, hogy hányan
járnak ide az iskolába?
Ferenczy Tamás képviselő: 86 fő összesen.
Hozzászólások:
Somogyi Ferenc települési választópolgár: osztálylétszám olyan 11 fő körüli.

Az előterjesztéshez több kérdés, hozzászólás nem volt Ikrény község önkormányzat
képviselő–testülete a 6 igen, 1 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozza
73/2011. (IX.27.) Képviselő - testületi határozat:
Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Az Ikrényi Általános Iskola / Zrínyi Ilona Általános
Iskola Abda Tagintézménye/ működéséről, a nevelésioktatási feladatok ellátásáról készült beszámolót
elfogadja.
Felelős: Komjáti János körjegyző
Határidő: azonnal

2./ Az Ikrényi Polgárőr Egyesület tájékoztatója tevékenységéről.
Előadó: Kalmár László egyesületi elnök (írásos előterjesztés)
Németh Tamás polgármester: szomorú tény, hogy a polgárőrök létszáma nem igazán
emelkedik. Áldozatos munka van a beszámoló mögött, örülök hogy jó a kapcsolat a helyi
rendőrökkel. Idén a támogatás első részletet utaltuk át eddig, októberben a 2. részletet át
fogjuk utalni.
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Kalmár László egyesületi elnök: köszönöm a képviselő testületnek a támogatást, szeretném
ha továbbiakban is támogatnák ezzel az összeggel az egyesületet. Ez az egyesület nem termel,
amit kapunk üzemanyagra megy.
Az elmúlt évhez képest kevesebb bűncselekmény volt a faluban. Novemberben lejár az autó
lizingje, így könnyebbséget jelent, hogy havi 25-27 ezer forintot nem kell kifizetnünk. Ebben
az évben 200 ezer forintot kaptunk és 470 ezer forintot költöttünk. Pályázaton nyertünk pénzt.
Kérdés:
Németh Tamás polgármester : éppen kérdezni akartam az autó lizinget. Milyen állapotban
van az autó?
Válasz
Kalmár László egyesületi elnök: elég nagy összeget kellett költeni a javításra, majd 60 ezer
forintba került. Azt kell számolni, hogy évente olajcsere, kisebb javítások éves szinten 50 ezer
forint körüli szervizelési díjjal számolunk.
Hozzászólások
Németh Tamás polgármester: elismerjük és értékeljük a munkát és van igény arra, hogy
működjenek.
Somogyi Ferenc települési választópolgár: a helyi civilekkel jó a kapcsolat, a
horgászegyesület mindig köszöni a segítséget és azt, hogy a polgárőr egyesület a találkozót
az ikrényi tó partján tartotta.
Pallang Attila alpolgármester: létszám problémához tennék egy kiegészítést, hogy az IKIFE
tagok jelezték, hogy belépnének a polgárőrségbe. Úgy gondolom, meg kell erősíteni a
toborzást. Falunap és családi sportnap alkalmával célzottan kellene megszólítani a falu férfi
lakóit. Jó lenne egy 60 fős csoportot létrehozni.
Volt arról szó, hogy a település belépő pontjain kamerás megfigyelési rendszert alakítunk ki.
Célszerű lenne egy belépési pont figyelést persze nem leépítve a járőrözést, hanem
kiegészíthetné azt. Kalkulációt kellene készíteni, hogy mennyibe kerülne.
Kalmár László egyesületi elnök: ifjúsági klubbal kapcsolatban, jelezték a fiamnak is páran,
hogy szeretnének belépni, de ha engem nem keresnek meg, nem lesznek polgárőrök. Aki 16
évet betöltötte ifjú polgárőr lehet.
Szórólapoztunk, feltettük a honlapra is, de nem lehet minden házba bekopogni. A kamerával
kapcsolatban, ha van olyan személy, aki eu-s pályázatot figyel, ott lenne rá lehetőség. Én
szívesen állok elébe. Minimális önrésszel lehetne megcsinálni.
Pallang Attila alpolgármester: kihasználhatnánk a sportnapot.
Páros József települési választópolgár: Abdán működik ilyen, lehetne tőlük információt
kérni.
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Komjáti János körjegyző: változtak a szabályok. A polgárőr szervezetek csak a bejegyzett
településükön dolgozhatnak. A rendőrséggel karöltve folytatnak munkát. Elméletileg most a
Gy-M-S Megyei Rendőrkapitányság szerződést kötött- vagy nem - a polgárőr szervezetekkel.
Kalmár László egyesületi elnök: az alapszabályt megküldtem nekik, még a konkrétan a
szerződést nem kötetett meg. A régi szerződés alapján dolgozunk. Korábban a tervezetet én
is láttam. Nekünk van alapszabályunk. Nem értem a rendőrség miért akar mást, mint ami
nekünk abban áll.
Komjáti János körjegyző: megijedtem attól, amit Abdán kiküldtek és mindenki aláírta a
megállapodást. Abban a megállapodásban szerepel, hogy nem mennek a szomszéd településre
át. Nekem nagyon nem tetszett, de eddig úgy tűnik, aláírták ezt. Meglepődtem, hogy Börcsön
is aláírásra került. Bizonyos jogszabály módosítás hatálybelépésétől elvileg 30 napon belül
meg kellett kötni. Próbáljanak az egyesületek kollektívan fellépni.
Pallang Attila alpolgármester: Küldje át jegyző úr az abdai megállapodás tervezetet.
köszönöm.
Somogyi Ferenc települési választópolgár: Egyetértek a Lacival az alapszabály szerint kell
működniük. Amikor a rendőrség ilyet szeretne az egyesületnek módosítani kell az
alapszabályt.
Németh Tamás polgármester: Megnézzük a tervezetet. A kamerarendszerrel kapcsolatban
felveszem a kapcsolatot a helyi vállalkozókkal és következő ülés előtt prezentálni fogom
felétek.
Komjáti János körjegyző: Abdán jelentősebb mennyiségű kamera működik. Az elsőt
pályázati pénzből szerezte be a település. Éves szinten 1 millió forintot fordít a település a
karbantartásra. Viszonylag sok Abdán a bűncselekmény, segít a rendőrségnek a
kamerarendszer.

Az előterjesztéshez több kérdés, hozzászólás nem volt Ikrény község önkormányzat
képviselő–testülete a 7 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi döntést
hozza
Ikrény Község Önkormányzat Képviselő-testülete
az Ikrényi Polgárőr Egyesület működéséről készült
tájékoztatót
elfogadja

3./ Győri Többcélú Kistérségi Társulás Gy-M-S Megyei Önkormányzattal kötött
szakszolgálati megállapodás módosítása. (írásos előterjesztés)
Előadó: Komjáti János körjegyző
4./ Győri Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodás módosítása.
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Előadó: Komjáti János körjegyző (írásos előterjesztés)
Komjáti János körjegyző: Szinte minden testületi ülésen téma a kistérségi társulási
megállapodás. Az egyik dolog, ahhoz, hogy pályázatokon tudjon részt venni pl. leader
községi székhellyel kell rendelkeznie. Ezért a mikrotérség telephelyét székhelyként jeleníti
meg. Ikrény és Győrújbarát székhely lenne.
A másik dolog pedig az enesei szakszolgálat ellátása rendezése, új megállapodás megkötésére
lenne szükség.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el

Az előterjesztéshez- 3. napirendi pont - kérdés, hozzászólás nem volt Ikrény község
önkormányzata képviselő–testülete a 7 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az
alábbi határozatot hozza
74/2011. /IX.27/ képviselő-testületi határozat:
Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Megállapodása módosításával
Egyetért
1. Nagyszentjános községben családi napközi
létrehozása
2. Székhelyeként a megállapodásban
Győrújbarát, Fő u. 1
9141 Ikrény, Vasútsor u. 6.
Módosítással.
Feljogosítja polgármesterét a társulási
megállapodás módosítása aláírására.
Felelős: Németh Tamás polgármester
Határidő: 2011. október 15.
Az előterjesztéshez – 4. napirendi pont - kérdés, hozzászólás nem volt Ikrény község
önkormányzata képviselő–testülete a 7 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az
alábbi határozatot hozza:
75/2011. /IX.27/ képviselő-testületi határozat:
Ikrény Község Önkormányzata
A Győri Többcélú Kistérségi Társulás
megállapodása módosításával egyetért
6
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1. Enese község csatlakozásával a pedagógiai
szakszolgálat területéhez
2. Az 1 pontban leírt csatlakozáshoz az intézményi háttér
biztosítása érdekében új
megállapodás megkötésével Győr-Moson-Sopron Megye
Önkormányzatával, mint intézményfenntartóval.
Feljogosítja polgármesterét a társulási megállapodás
módosítása aláírására
Felelős: Németh Tamás polgármester
Határidő: 2011. október 15.
Arrabona Korlátolt Felelősségű
Csoportosulás (írásos előterjesztés)
Előadó: Komjáti János körjegyző

Európai

5./

Területi

Együttműködési

Komjáti János körjegyző: egyfajta betéti díjat kell fizetni éves tagsági díjat. Annyi
információ van, hogy a társulás keretében pályázat benyújtására van lehetőség. Az alapító
okiratban meghatározott összegeken kívül hozzájárulást nem kell. Miután létrejött, pályázott,
amelyben a saját szervezetére 20 millió forintot már nyert. Rokon szervezet vezetője az a
személy, aki a kistérségnél is vezeti a munkaszervezetet.. Abda foglalkozott először ezzel.
Abda be kíván lépni csak január 1-től. Jelezték, hogy lépjünk be, október 1-től nem lesz
tagsági díj ebben az évben. Abda október 1-től tagja kíván lenni a szervezetnek és Börcs is
döntött azóta a csatlakozásról.
Németh Tamás polgármester: ha belépünk idén, 20 ezer forintot kellene befizetnünk jövőre
pedig lakosonként 30 forintot, 50 ezer forintot.
Kérdés:
Csáki István képviselő: miért lesz ez jó nekünk?
Válasz:
Németh Tamás polgármester: A pályázatokból a belépő tagok profitálni szoktak.
Németh Tamás polgármester: nem jó kimaradni, ha a környező települések is csatlakoznak.
Kérdés:
Pallang Attila alpolgármester: mindig felmerült, hogy a kistérség mennyi hasznot jelentett?
Dunaszerdahely is bevonásra került, az egyik testvértelepülésünk azon a területen található,
ránk nézve plusz előnyt jelent-e?
Válasz:
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Komjáti János körjegyző: Abda kicsit szigetköz része. Abdának a „móvári” kistérség
szúnyogirtásra pályázott. A felét az összegeknek ilyen pályázaton nyeri el. A szeméttelepek
rekultivációja kapcsán a szigetközi települések között legnagyobb rekultiváció Abdán
valósult meg.
Van leaderes pályázat, amiben részt vesz a kistérség is. Ikrény vonatkozásában is rendezvény
sátorra fog pályázni, illetve turisztikai célra kerékpárokra 10 millió forint értékben. Ezekhez
egyikhez sem kér önrészt. Dunaszerdahelyi részről nem tudok. A kistérség bevételeiből
mindössze 1,5 millió forint a tagsági díj. Napjainkban a költségvetése több mint félmilliárd.
Németh Tamás polgármester: a gyerekjóléti szolgálatot a kistérség működteti.
Ferenczy Tamás képviselő: újabb szervezetek alakulnak és az arcok ugyanazok. Ebben
Győrnek, Somorjának, Móvárnak lesz haszna, nekünk meg ami csurran-csöppen.
Somogyi Ferenc települési választópolgár: igaza van Tamásnak. Tagja lett a
horgászegyesület a fatusznak. A kicsiknek innét nem fog jutni pénz. Olvashattuk, hogy
működnek a pályázati pénzek. Várjuk az nca elszámolását mi is, az MVH-tól sem kaptunk
választ.
Komjáti János körjegyző: NCA pályázatoknál tényleg nyertek az elmúlt években a
benyújtók. Most sajnos kevés a pénz mindenhol, senki sem nyer.
Kérdés:
Lőrincz Illés képviselő: a rendezvénysátor kinek a tulajdona lesz?
Válasz:
Komjáti János körjegyző: a kistérségé lesz.
Németh Tamás polgármester: a társulás ezután pályázhat a leader pályázataira 10 millió
forintért rendezvénysátrat fog megpályázni, ami közös lesz 27 településsel. Árajánlat bekérése
van folyamatban. Nekünk is szétszedhető sátorra lenne szükségünk. Felállítási költséget
kellene fizetni a településnek. A rendezvénysátor nagyon jó ötlet, meg kell pályázni.
Németh Tamás polgármester: ha belépünk október 1-től.

Az előterjesztéshez több kérdés, hozzászólás nem volt Ikrény község önkormányzata
képviselő–testülete a 7 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozza
76/2011. (IX.27.) Képviselő - testületi határozat:
Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Csatlakozási szándékát fejezi ki az Arrabona Európai
Területi Együttműködési Csoportosulás / 9024 Győr,
Baross Gábor utca 61-63. szervezetéhez./ továbbiakban
szervezet/ Csatlakozási döntésével egyidejűleg
nyilatkozik, a szervezet egyezményét és alapszabályát
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elfogadja és vállalja az egyszeri betéti díj és az éves tagdíj
megfizetését.
Csatlakozása időpontja: 2011. október 1.
Felhatalmazza polgármesterét a csatlakozási megállapodás
aláírására.
Felelős: Németh Tamás polgármester
Határidő: 2011. december 31.

6./ Falukarácsony programjának előkészítése (szóbeli előterjesztés)
Előadó: Németh Tamás polgármester
Németh Tamás polgármester: nem kívánom megbeszélni olyan részletekig az előterjesztést,
mint máskor. Tavaly a naptár csak a családok felé mutatott. Nekem van javaslatom és várom
a további javaslatokat. A naptár egy olyan ajándék volt, aminek örültek az emberek. Ezt a
naptárat alpolgármester úrral kibővíthetnénk úgy, hogy bejelölnénk a falu nevezetes
időpontjait, a falunapot, a nyugdíjas kirándulást, a strandröplabdát és így tervezhetővé válna.
A bálokat is be lehetne tenni. Ennek a szervező munkáját el kellene kezdeni. A korábbi
ajándékoknak örültek, de az édesség része – úgy gondolom - sok volt. Minden ikrényi
családnak adnánk egy ilyet, ez az én személyes javaslatom.
Kérdés nem hangzott el.
Hozzászólások
Tóth Ildikó képviselő: családonként adtunk tavaly. Ikrényes lógóval ellátott tárgy lenne jó.
Németh Tamás polgármester: a gyermekes családoknak adtunk. Sokan nem tudják a
rendezvényeinket. Ha látják a naptárban, hogy van egy program, akkor talán még többen
mozdulnak meg és a falu összefogását sikerül erősíteni.
Pallang Attila alpolgármester: 240 db naptárral léptünk be. 540 család van kb. Ikrényben
425 forint volt db-ja. Idén a darabszám is magasabb lenne, meg a naptárrész kiegészítése,
más nyomdai költségekkel jár. Ezt figyelembe kell venni. Én is ezt tartom a legjobb
ajándéknak. A korábbi évekhez képest csökkentettük a költségvetést. Szerintem sem kell
feltétlenül csokoládéval ünnepé tenni ezt az alkalmat.
Lőrincz Illés képviselő: támogatom a naptár ötletet, én nem biztos, hogy 540-et készíttetnék.
más alkalommal is el tudjuk ajándékozni.
Pallang Attila alpolgármester: ha mindenki kap csak naptárat, majd duplája lesz a költség.
Kb. 600 db-ot kellene rendelni.
Németh Tamás polgármester: 200 ezer forinttal jelentene több költséget és még mindig a
korábbi karácsonyi kiadások alatt lenne a költsége. Kérjünk árajánlatokat.
Pallang Attila alpolgármester: képviselőtestület felvállalt feladatként bizonyos ünnepeket
megtart. Mi ezt vállaljuk fel. Nemzeti ünnep, emléknap és megemlékezés.
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Németh Tamás polgármester: kistérségben is erről volt szó a turisztikai kiadvánnyal
kapcsolatban.
Komjáti János körjegyző: az eseménynaptár vesszőparipám. Abdán létrehoztuk a kulturális
megbízott intézményét, akinek a feladata a települési eseményeket civil szervezetekkel hozza
össze. Tudjunk egymásról és hangoljuk össze a rendezvényeinket. A testületet elfogadja az
éves esemény naptárát januárban és egyeztetésre kerül a többi településsel. Nagyon fontos
ahhoz, hogy a körjegyzőséghez tartozó települések ne szervezzenek egymásra programokat.
Németh Tamás polgármester: kérek árajánlatot és várom a beérkező adatokat a
rendezvényekkel kapcsolatban.
Több kérdés, hozzászólás a kérdéssel kapcsolatban nem volt, így a képviselő-testület
polgármester kérésére
a karácsonyi ünnepek szervezésének állásáról készült
tájékoztatót
elfogadja

7./ A 2011. október 1. (szombat) családi nap programjának elfogadása.
Előadó: Németh Tamás polgármester (írásos előterjesztés)
Németh Tamás polgármester: a programot láthatjátok. Túl sokat nem vettem részt a
szervezésben, viszont a rendőrségnek hivatalosan bejelentettük a rendezvényt. Átadom a szót
alpolgármester úrnak.
Pallang Attila alpolgármester: láthatjátok 9.45-kor megnyitó és 18 óráig tervezzük a
programokat. A sportcsarnokhoz illetve annak környékéhez kötődnek a programok. Lesz
futóverseny, futószáras lovagoltatás a kastélytéren, az a cél hogy minél többen
megmozduljunk. Töredék pénzből fog megvalósulni és ha bejön akkor hagyományt
teremtünk. Lesz egy menetlevél, amit mindenki megkaphat és amibe pecsét kerül, amit
később értékelni fogunk.
Kérdés nem hangzott el
Hozzászólások:
Németh Tamás polgármester: a főzés részét felvállaltuk. Sütő Zsolti köcsögös babot főz.
Csáki István képviselő pedig gulyást. Ő képvisel benneteket is.
Pallang Attila alpolgármester: véleményem szerint nem kellene túletetni a társaságot a
mozgás előtt.
NémethTamás polgármester: az étterem használatát egyeztetni kell a Rábakésszel.
Kalmár László egyesületi elnök: ezt a programot mi látjuk a szórólapról, de az emberek nem
tudnak erről az egészről.
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Németh Tamás polgármester: úgy gondolom, ha valakit érdekelt, akkor annak figyelem
felkeltőleg hatott a plakát. Ennek ellenére újra kiplakátozzuk.
Pallang Attila alpolgármester: a két civil szervezet vezetője propagálja a dolgot az már
véleményem szerint megfelelő lesz.
Lőrincz Illés képviselő: Kötélhúzásra 6 fős csapatot össze kellene szedni.
Németh Tamás polgármester: oklevelekre kellene sablont tervezni. A főzéshez biztosítjuk a
fát.
Komjáti János körjegyző : A szomszédos településen Börcsön lengyel misét fognak tartani,
így ők nem fognak tudni részt venni ezen a rendezvényen.
Több kérdés, hozzászólás nem lévén polgármester kérésére a képviselő-testület egyhangú
szavazással az alábbi határozatot hozza:
77/2011. /IX.27/ képviselőtestületi határozat:
Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
A 2011. október 1-i családi nap rendezvény előkészületeiről készült beszámolót elfogadja.
Utasítja a polgármestert, hogy a rendezvényig hátralevő
időben folytasson szervezőmunkát / szórólapozás, egyéb
tájékoztató eszközök/, hogy a részvétel a tartalmas
programokhoz illeszkedve nagyszámú legyen
Felelős: Németh Tamás polgármester
Határidő: folyamatos 2011. október 1-ig

8./ Ikrény Község önkormányzata 8/2011.(IV.27.) számú, szociális ellátásokról
szóló rendeletének felülvizsgálata. (szóbeli előterjesztés)
Előadó: Németh Tamás polgármester
Németh Tamás polgármester: Ezt a napirendet a település érdekében találtam ki.
Szeretném, ha a körjegyző Úr adna egy tájékoztatást a lehetőségeinkről, mert óriási
takarékos gazdálkodásunk mellett ezen „fog padlót„ a település.
Komjáti János körjegyző: lakásfenntartási új rendszere alakult ki. A gázár támogatást
beszűkítették, lakásfenntartási támogatás keretében kell az önkormányzatoknak a nem
nagycsaládosok ilyen jellegű problémáit megoldani. Ez a rendszer eddig is működött,
van egy normatív része és van egy helyi szabályozási része kétféle támogatás lehetett
normatívot és az önkormányzat által meghatozott feltétel rendszer szerint. Hogy
kinek jár, akinek a normatív jár annak a helyi rendelet alapján is jár. A településen az
a fajta szabályozás él, hogy nincs plusz juttatás, akinek a normatív jár, annak jár az
önkormányzati is, konkrét összegben. Ez így összességében megfelel minden jogi
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előírásnak a probléma az a rászorultsági mértéket megemelte a jogalkotó, és félő hogy egyre
többen fognak megjelenni. Ez a támogatási forma település kötelező támogatása volt eddig is,
de az ország településeinek 23 %-a fizetett, a nagy többség igyekezte elkerülni a fizetést.
Győrben megháromszorozódott az a szám, aki ilyen támogatást kér. 150 támogatásvolt 1
hónapban szeptember első 2 hetében 300 támogatás igény jelentkezett. Valamit kezdeni kell
ezzel a helyzettel. 2500 Ft miatt több százezres nagyságrendet jelent ha ezt így próbáljuk
csinálni. A megoldás az lenne, ha a helyi rendeletből a normatív támogatáshoz kapcsolódót
kivesszük, de ennyire nem tűnik egyszerűnek. Egyértelmű állásfoglalása hogy szabályozni
kell a lakfenntartási támogatást ezt úgy, hogy kipiszkáljuk, az nem megy. Jogszabály a 2500 ft
minimum összeget a normatívnál szabályozza. Eszerint szabályozhatjuk akár 100 ft-tal is.
Vita van. A kormányhivatal álláspontját kértük. Nem biztos hogy a másik oldalon állnak, de
Állásfoglalást kértek az ügyben az igazságügyi minisztériumtól. 2500 ft alatti mértékben
lehetne megállapítani így módosítanánk. A másik két településen is kérdés. Ma nem tudok
döntésre tervezetet előterjeszteni. Értem, érzem a problémát, de várjuk meg az autentikus
értelmezést.
Németh Tamás polgármester: tüzelésre fát szeretnénk adni a rászorulóknak. De itt is
nehézségekbe ütközünk, mert nem tudok egy emberből tizet csinálni. Sok tüzelőigényre
számítok. Amíg tudunk hozni fát és tudunk segíteni, akkor meg kell tennünk.
Kérdés nem hangzott el
Hozzászólások:
Lőrincz Illés képviselő: a fával egy gond van, minél később kerül kivágásra, annál vizesebb
lesz. Felajánlom, hogy egy szombat vasárnapi nap megszervezzük utánfutóval elmennénk,
benzines fűrészt vinnénk, még apukám is tudna segíteni.
Németh Tamás polgármester : köszönöm, erről még később beszélünk. A hivatalnak is kell
venni egy fűrészt.
Több kérdés, hozzászólás nem lévén polgármester kérésére a képviselő-testület egyhangúlag
elfogadja a helyi lakásfenntartási támogatás
jogszabályi változásairól és annak várható
költségvetést érintő hatásairól szóló körjegyzői
tájékoztatás.t

9./ BURSA Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat.
Előadó: Komjáti János körjegyző (írásos előterjesztés)
Komjáti János körjegyző: ha valaki megnézi a tervezetet, augusztusi ülésre volt tervezve ez
a napirend. Szeptemberben közölni kellett az eddigiekben, hogy részt veszünk-e vagy sem.
Abdán és Börcsön már az elmúlt években is működő rendszer volt. Ikrényiek részéről
jelentkezett igény, hogy foglalkozzunk ezzel a kéréssel. Át kell gondolni, hogy be kíván lépni
az önkormányzat. Alapvetően szociális ösztöndíj három lábon áll, helyi önkormányzat,
megyei önkormányzat, és az oktatási minisztérium. Eddigi gyakorlat az, hogy tíz hónapon
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keresztül valamilyen elv alapján adja a település ehhez megyei közgyűlés beléptet egy
embert, a legrászorultabbat, majd az ország is a településsel egyező mértékben támogatja.
Feltétele a belépésnek, hogy a település az A és B –re is történjen pályázati kiírás aki
jelenleg középiskolai tanuló ő felvételizni kíván. 6 féléven keresztül jár a támogatási forma.
A döntésnél fontos meghatározni, milyen összeggel támogatnák
Kérdések
Németh Tamás polgármester : milyen kritériumai vannak?
Komjáti János körjegyző hallgatói jogviszony igazolása, keresetigazolás az együttlakóknak.
Ez szociális ösztöndíj.A képviselőtestület fogja a rangsort meghatározni. Ez a rendszer nem
központilag meghatározott, hanem települési önkormányzat rangsorol. Egyenlőre nem kell
semmit meghatározni, egyelőre el kell dönteni, hogy csatlakozunk-e?
Pallang Attila alpolgármester : lehet tanulmányi eredményhez kötni?
Komjáti János körjegyző nem köthető, az önkormányzat rendeletben szabályozhatja, ha
akar hozzátenni feltételt, de azt le kell szabályozni. Egy évre kerül kiírásra a pályázat.
Hozzászólások
Németh Tamás polgármester: támogatom, segíteni kell a szegények tanulását.
Pallang Attila alpolgármester: közvetlen ráhatásunk nincs. Következő évben más lehet
jogosult a támogatásra.
Komjáti János körjegyző: szociálisan fogja a következő lépcsőfok eldönteni.
Németh Tamás polgármester: fogadjuk el és szabályozzuk le.
Kalmár László egyesületi elnök: szociális alapon az egyetemek adják a szociális
támogatást. Nehogy több irányból támogassunk egy gyereket.
Pallang Attila alpolgármester: a végső döntést mi hozzuk.
Komjáti János körjegyző: amikor ez elkezdődött a megyének volt pénze. Megkereste a
településeket. Egy-két év múlva a megyének elfogyott a pénze, a települések meg adták a
pénzt, a megye viszont nem. Az első negyedév végén tudni fogjuk kihez járult hozzá a megye.
Lőrincz Illés képviselő. nem értem miért nem adhatunk havi 5000 forintot, ha kap máshonnét
is támogatást.
Ferenczy Tamás képviselő: az a lényeg hogy mi adunk, mert a többiére sem pályázhat.
Pallang Attila alpolgármester: támogatom, kár lenne elveszíteni a másik két lehetőséget.
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Az előterjesztéshez több kérdés, hozzászólás nem volt Ikrény község önkormányzat
képviselő–testülete a 7 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozza.
78/2011. (IX.27.) Képviselő - testületi határozat:

Ikrény Község Önkormányzatának képviselő
testülete csatlakozni kíván a Bursa Hungarica
Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázat
2012.
évi
fordulójához. Általános szerződési feltételeit
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
Határidő: 2011. október 14.
10./ Az Mézeskalács Körzeti Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
minőségirányítási programja. (írásos előterjesztés)
Előadó: Komjáti János körjegyző
Komjáti János körjegyző : Úgy gondolom, hogy ezzel az irattal valamennyi intézményünk
valamennyi intézményi dokumentációja teljes körű, talán elmondható, hogy példaértékű.
Javasolja az elfogadását. Jelzi, hogy Börcsön már megtörtént ez az aktus.

Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem volt Ikrény község önkormányzat
képviselő–testülete a 7 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozza:
79/2011. (IX.27.) Képviselő - testületi határozat:

Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Mézeskalács Körzeti Napközi Otthonos Óvoda és
Bölcsőde Minőségirányítási programját és teljesítmény
értékelése szempontrendszerét
Elfogadja
Felelős: Komjáti János Körjegyző
Győry Sándorné intézményvezető
Határidő: azonnal

Interpellációk, bejelentések, javaslatok
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Ferenczy Tamás képviselő: 2006 ősz óta a Győri Dózsa itt tartja az edzéseit a csarnokban.
Szeptemberig nem volt gond, mert az egyik játékos kifizette a számlákat. Ma már nincs meg
ez a szponzor. Egy órát kellene kifizetnünk. Vázolnám a részleteket: van bérletrendszer, ami
azt jelenti, hogy 5 alkalmat fizet, a 6. ingyen van. December 15-én lennénk utoljára, ha teljes
árat számoljuk 135 ezer forint lenne. Úgy, hogy egy órát fizetünk ki. 7500 forinttal viszont
csak 90 ez forintot fizetnénk. Így mi 45 ezer forintot megtakarítanánk. Vagy a nem prémium
időszak 6000 forinttal számolva 72.000 forint lenne. 5 + 1-es kedvezmény másfél óra helyett
egyet fizetnénk. A gyerekek regionális bajnokságon indulnak, jó lenne az edzés lehetősége.
Kérdés nem hangzott el.
Hozzászólások
Pallang Attila alpolgármester: egyetértek a támogatással.
A kedvezményrendszert
egységesítsük. Megelőzzük a pletykákat. Rögzítsük, hogy ezt miért adtuk.
Németh Tamás polgármester: vegyük figyelembe, hogy mégiscsak ikrényi gyerekek
játszanak.
Kedvezményes ár csúcsidőben fél órakedvezmény. Prémium időszak: 6000 Ft + áfa vagy
kedvezményes időszak.

Az előterjesztéshez több kérdés, hozzászólás nem volt Ikrény község önkormányzat
képviselő–testülete a 6 igen, 1 tartózkodás és 0 nem szavazattal a következő
határozatot hozza:
80/2011. (IX.27.) Képviselő - testületi határozat:
Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Tulajdonában levő Rábcatorok Kulturális és
Sportközpont bérleti díjából az alábbi kedvezményt
adja:
Győri Dózsa Röplabdaszakosztály részére
- a prémiumidőszak bérletéért normál-időszakra
megállapított díjat fizetnek
- minden edzésidőpontban a másfél órai
igénybevételért egy órai bérleti díjat fizetnek,
mert a szakosztály tagjai Ikrény község lakói, Ikrény
község iskolájában szerették meg úgy a sportágat, hogy
utána szakosztályban versenyszerűen sportolnak,
öregbítve Ikrény község hírnevét.
Felelős: Németh Tamás polgámester
Határidő: azonnal

Forgalomlassító sziget.
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Pallang Attila alpolgármester: a 2007-es testületi ülésen már jeleztem, hogy a Sport utcában
forgalomlassító szigetet kellene építeni. Az akkor képviselő testület tárgyalta, végül nem
támogatták. Azóta a helyzet változatlan. A Sport utca teljes szakaszában rendkívüli módon
eltérve a szabályoktól többszörös gyorshajtás áll fenn.
A sportpálya felé van egy erős balos kanyar és sajnos elég keskeny az út. Az önkormányzati
út a képviselőtestület hatásköre. Volt már egy baleset 2008 májusában, akkor egy külföldi
rendszámú osztrák vezető nem adta meg az elsőbbséget a másik autónak.
4 forgalomlassító tárgy elhelyezését javaslom, szegéllyel rakott fekvőrendőr készítésére
előnyös téglakő, amely 76 ezer forint bruttó árba kerülne. Ibolya és a Rózsa utca két végén
„elsőbbségadás kötelező” vagy „STOP” táblával kellene szabályozni.
Németh Tamás polgármester: egyenrangú út kereszteződés táblát is tehetünk ki.
Pallang Attila alpolgármester: A Sport utcában a kanyar előtt a tűzcsapnál lenne egy,
következő pedig a kanyar után, a kanyar és a Rózsa utca felezésénél. A Rózsa és Ibolya utca
között, a játszótér sarkánál. A negyedik a Rába utca felé. Az első évben kettő, a következő
évben megint kettő kivitelezése történne.
Kettő kerülne 110 ezer forintba.
Lőrincz Illés képviselő: a megvalósítására még az idén sor kerülhet
Pallang Attila alpolgármester: az elem elhelyezése nem teszi lehetővé a gyors áthaladást,
mert az autó sérülését okozhatja.
Németh Tamás polgármester : kell a fekvőrendőr a kérdés, hogy támogatjuk-e vagy sem.
Pallang Attila alpolgármester: az ott lakók, akik féltik az egészségüket anyagilag is
támogatnák ezt a beruházást 5-10 ezer forintos összegekkel beszállnának a dologba. Biztos
lesz olyan, aki ezzel nemért egyet. Esténként sok kocogó ember jár azon az úton.
Németh Tamás polgármester: az aggályom az, hogy 20 km/ órás sebességgel négy lassító
szigeten át kell menniük az embereknek, akkor abból gond lehet.
Pallang Attila alpolgármester: ha olyat építünk, amin át lehet menni 30 km/h-val, úgy hogy
nincs zajhatás.
Németh Tamás polgármester: amennyi pénz összejön, annyival támogatjuk, amennyi még
hiányzik. Nekem a négy szigettel egy bajom van jönni fognak a Nefelejcs és Rába utcából is.
Sajnos a temető felé is elég gyorsan haladnak autóval az emberek.

Az előterjesztéshez több kérdés, hozzászólás nem volt Ikrény község önkormányzat
képviselő–testülete a 7 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozza.
80/2011. (IX.27.) Képviselő - testületi határozat:
Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Egyetért a Sport utca lakói kezdeményezésével, hogy az
utcában forgalom-lassítók / fekvő rendőrök / nyerjenek
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elhelyezést. Tudomásul veszi és elfogadja, hogy az utca
lakói anyagi eszközökkel is hozzájárulnak a
telepítéshez.
A munka bekerülési költsége és a lakossági erő közötti
rész fedezetét éves költségvetési rendelete működési
tartalék terhére biztosítja.
Felelős: Németh Tamás polgármester
Határidő: azonnal

Páros József települési választópolgár: A börcsi úton sokat járok családi okból és van tábla
az úton, hogy bukkanó következik. Eltelt néhány hét aszfaltcsíkot tettek eléje nem lehet
száguldani rajta. Tehát nagyon oda kell figyelni a kivitelezésnél.
Lőrincz Illés képviselő: Erdélyi település testvérközösségként való felvetését javasolnám.
Németh Tamás polgármester: Erdélybe ilyenkor már nem tudunk kimenni. Tavasszal
vessük fel ismét.
Tóth Ildikó képviselő: Arany János utcai lakók jelezték nekem, hogy náluk az utcában nincs
utcanévtábla. Fémből való kivitelezése hogyan történne? Lehetne-e fából elkészíttetni?
Németh Tamás polgármester: furán nézne ki, hogy más anyagból készíttetjük, mint a többit.
Kérünk árajánlatot.
Csáki István képviselő: két hete voltunk bejáráson a vízelvezető ároknál, ezzel kapcsolatosan
van előrelépés?
Németh Tamás polgármester: megkeressük az erdészetet és kérünk árajánlatot. Többször
elestünk szinte járhatatlan a terület. Erre hosszú távú koncepciót kell kidolgozni. Nincs rá
anyagi fedezetünk. Nem ad rá az erdészet engedélyt, úgy hogy nem biztosítjuk a másik
oldalon az elvezetést.
Páros József települési választópolgár: a nyugdíjas klub kirándulást tett az Őrségben
polgármester úr örülök, hogy megtisztelt bennünket, köszönöm a támogatást.
Németh Tamás polgármester: Én is köszönöm, nagyon kellemes napot töltöttünk el együtt.
Lőrincz Illés képviselő: az egyetemen megkérdeztem egy kollégát, hogy merre folyassuk a
vizet. Nyári gyakorlatra építész mérnökhallgatókat lehetne kérni. Szakértő mérnök
telefonszámot adott.
Németh Tamás polgármester: a következő ülésen napirendi pontnak betesszük.
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Komjáti János körjegyző: kérésem lenne a testülethez. Október végén lengyel vendégek
érkeznek Börcsre, ezért 24-e nem jó az ottani testületnek. Az ikrényi ülést hétfőre tennénk a
25 helyett. Kérem ezt így tervezni, hogy a hét a tervezett, de a nap változni fog

Intézményi integráció
Mindenki ismeri az ikrényi iskola csatlakozási lépéseit az Abda-Börcs Társuláshoz. Az elmúlt
fél évben meghoztuk a szükséges döntéseket az iskola integrációval kapcsolatban. Ezzel
kapcsolatosan törvényességi észrevétel érkezett. Végigvittük ezt az egészet, a bejegyzés
megtörtént. Két ponton nehezményezik, az első, jelenlegi álláspont szerint nem a konkrét
döntésig kell megszűntetni, illetve létrehozni az új intézményt, hanem az alapító okiratot kell
elfogadni a testületnek. Ha ilyet csinálunk, minden átszervezést május utolsó napjáig meg kell
csinálni .Ez a jövőre nézve elvárás. A másik, hogy minden testület a megállapodásnál azon
pontokkal foglalkozott, ahol módosulás volt. Az ellenőrzés álláspontja az, hogy a teljes
megállapodás szöveget el kell fogadni a testületeknek nem csak a módosulásokat,
módosításokat. Ennek tettünk most eleget az aláírt megállapodás mellékelésével.
A törvényességi észrevétel száma: 541-2/2011/I.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem volt Ikrény község önkormányzat
képviselő–testülete a 7 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozza:
81/2011. (IX.27.) Képviselő - testületi határozat:
Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
álláspontját elfogadva
1. A jövőbeni oktatási intézmény átszervezéseknél a
teljes döntési folyamatot / döntés, alapító okirat
elfogadása../a jogszabályban meghatározott határidőig
végig fogja vinni.
2. A Megállapodás a kötelező Közoktatási feladatok
társulás útján történő megvalósítására / Létrejött Abda,
Börcs és Ikrény Községek Önkormányzata Képviselőtestületei között / szerződést a mellékelt formában –
egységes szerkezetben – elfogadja.
Felelős: Komjáti János körjegyző
Határidő: azonnal
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képviselő
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