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19/2011.
Jegyzőkönyv

Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 18-án
(péntek) 18.00 órai kezdettel a Általános Iskola Könyvtárában tartott
közmeghallgatásról
Jelen vannak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Németh Tamás polgármester
Pallang Attila alpolgármester
Fodor Ildikó képviselő
Tóth Ildikó képviselő
Csáki István képviselő
Lőrincz Illés képviselő
Komjáti János körjegyző

Németh Tamás polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a 7
települési képviselőből 6 jelen van, így megnyitja a közmeghallgatást.
A közmeghallgatáson 30 fő települési választópolgár vett részt.
Németh Tamás polgármester: jegyzőkönyv hitelesítőknek Csáki István és Tóth
Ildikó képviselők személyére tennék javaslatot.
A polgármester javaslatát a testület 6 igen szavazattal elfogadta.

Napirend
- Tájékoztatás az elmúlt időszak önkormányzati munkájáról
Előadó: Németh Tamás polgármester
Németh Tamás polgármester: Szeretettel köszöntök minden megjelent ikrényi
lakost, képviselő társaimat, körjegyző urat!
Közérdekű információval kezdeném az őszi véradás szervezési problémák miatt
elmaradt. December 28-án lesz megtartva, ki lesz plakátolva és a meghívókat
kiküldjük.
A mai közmeghallgatás témája az elmúlt egy évre való visszatekintés. Az első
helyzetelemzés az önkormányzat működéséről, a második a csarnok működéséről
szólna, a harmadik a településünk lezárt, lezáratlan jogi ügyeletei. Negyedikként pedig
az elmúlt év rendezvényeit sorolnánk fel, beszélnénk meg.
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Megérkezett Ferenczy Tamás képviselő úr 18 óra 10 perckor.
Az elmúlt évre
működéséről….

való

visszatekintés

Helyzetelemzés

az

önkormányzat

Ahhoz hogy lássuk valójában az önkormányzatunk milyen lehetőséggel bír, látnunk
kell hogyan indultunk. Ikrény község önkormányzatának költségvetési hiánya
4.580.000 forint volt betervezve. Ezen felül még a költségvetésbe szerepeltek az
eladatlan telkek, ha nem adjuk el hiányként jelentkeznek. Hozzájött a sportcsarnok
zárási 7.714.000 Ft mínusszal tetézte. Ikrényi képviselőtestület 24.294.000 forint
költségvetési hiánnyal kezdte meg a működését. Ez az előző ciklusról áthúzódó
tartozás.
Adóhelyzet Ikrényben: adófizetési morál az életszínvonal csökkenésével egyre romlik.
Mutatom a táblázatot…
Tartozások összesen 20 millió forint. Ebbe göngyölített tartozást jelentkezik. Iparűzési
adó 6.500 ezer gépjármű adó 3.300 ezer forint. Ezek a tartozó cégek felszámolódtak,
tönkrementek.7. 600 ezer forint még behajtható, késedelmes fizetések, ez be tudjuk
még hajtani. Ez hiányzik a kasszából. Ilyenkor általában működési hitelt kell
felvennünk. Különböző jogi eszközeink vannak, hogy behajtsuk a tartozásokat, mi a
legvégső esetben inkasszálunk. Mindent megteszünk azért, hogy elkerüljük, de egyre
szűkebb a mozgástere az önkormányzatnak.
Mit tettünk azért hogy a költségvetési hiány csökkenjen? Januártól kezdve gőzerővel
dolgoztunk ezen. Elsőként a plusz juttatások lefaragása történt. Az oktatási
intézményekben és a hivatalban is. Nincs semmi plusz cafeteria, nincs ruhapénz, nincs
étkezési jegy, mindenki a csont bérért dolgozik.
Ellenőrzött gazdálkodás: egyetlenegy számla kifizetése nem történhet meg, amit nem
láttam. Ha mégis előfordul ilyen akkor a képviselőtestülettel egyeztetek. Közös
anyagbeszerzés összeírjuk a beszerzéseit írószer, tisztítószer év végén tudjuk a pontos
pénzügyi kimutatását. Mégis olcsóbb, mintha elmennénk ide-oda egyesével vásárolni.
Telekértékesítés.
Két területen kezdtük el. A Gyöngyvirág utcába egy telket értékesítettünk egy
devecseri családnak a másik kettőt még nem, nagyon nehéz félnek a vonattól, túl közel
van. Megpályáztuk az Önhikit- 4 millió 580 ezer forintot igényeltünk, igényünk jogos
volt és alapos, mert 4 millió forintot megkaptunk. Ha nézzük az újságokat több
település kevesebbet a kap megigényeltnél nekünk ez kellett. Elkezdtük a ki nem
fizetett számlák kifizetését, gázszámlák ezek főleg, ami keserítik az életünket.
Próbáltuk takarékossági szempontból a közvilágítás lámpatestek csökkentése. Sokat
Keringtem a faluban felkapcsolt, lekapcsolt lámpákkal. Voltak pozitiv negatív kritikák.
Volt egy-két hely ahol tényleg jogos volt az igény, oda napokon belül
visszakapcsolják, de a legtöbb helyen elfogadták. Hosszabb távon vezérlőszállal
táplálással kellene megoldani ami 23 és 04 óra között nem világítana. Ennek 2,5
milliós költsége lenne. A megtakarítással kapcsolatban több dolgot próbáltuk. Összes
intézmény telefonvonalai indokoltak-e. Az intézményekben mérjük termenként a
hőfokot. Találtunk olyan, hogy Fogorvosi rendelőben lévő telefonvonalra havi 5 ezer
forintot fizettünk és azt hitték, hogy nem működik. A csarnokban menedzsercsomagra
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18 ezer forintot fizettünk ki. Így próbáltuk összeszedni a termosztátokat figyelünk,
hogy hétvégén ne menjen. Az önkormányzat szervere több mint százezer forintot
fogyasztott. Hosszú folyamat és néha nem konfliktusmentes, mert az intézmények felé
is komoly megszorításokat kell végrehajtanunk. Az hogy az önkormányzat kifizette a
száláit kifizette a számláit intézményei működnek, fizetését mindenki megkapja.
Igazolja az elmúlt egy évben tett fáradalmainkat. Komoly kiadás a település
gondozása, a parkgondozás, fűnyírás. Összeszámoltuk mekkora területet nyírunk,
hatalmas szám jött ki. A közmunkaprogramot változtatták. Kevesebb közmunkásunk
van, kevesebb időben. Általában 3-4 4 órás, egy 8 órás Imre személyében. Lacit
sikerült alkalmazni, napi 4 órában. Sokat költünk mind benzinre, a gépek
karbantartására, nincsenek olyan gépeink, a melyek erre alkalmasak. Fűkaszáink a
hobbi és a profi közötti gépek. Tájékoztatásul megmutatom mekkora területeket
nyírunk. Tornacsarnok környéke, Iskola körül, óvoda körül hivatal és környéke
Hivatallal szembeni terület. A kastély téren is elkezdtünk egy tisztítási folyamatot.
Sportpálya és a mögött az edzőpálya a volt Gutman telek árkait is mi nyírtuk. Itt ezen a
részen a sport utca mögötti erdősáv négyezer fa van és nagy erdősáv. A rakodó
mögötti rész amit hulladékudvarnak szánt az önkormányzat annak idején. Itt van a
szánkózó domb is hozzánk tartozik. Az oldalán nyírásához lassan alpinista felszerelés
kell. Kb. 5 hektár terület a többi feladat mellett el kell végezni. Hivatallal szembeni
területen virágosítást kezdtünk. Jövőre folytatjuk.
Működtetni kell az intézményeinket rossz állapotban vannak ugyanúgy, ahogy a
járdáink. Óvodában ki kellett cserélni egy 25 méteres szennyvíz vezetéket. Korábban
fel lett újítva, de ez kimaradt akkor. Ami ennél szomorúbb, hogy az önkormányzat
pincéje, irattára évtizedek óta vízben állt. A helyiség soha nem száradt ki. Az épület
alapjai kezdenek megbomlani, a téglák mállanak széjjel. Kerestük az okát. Hát
megtaláltuk, 20 éve beszivárgott a szennyvíz az önkormányzat pincéjébe. Fel kellett
bontanunk az egész területet. Szennyvíz akna onnét folyamatosan becsorgott a
pincébe. Mióta ezt itt megcsináltuk vízvezeték szempontjából, kátránypapírt tettünk le.
68 ezer forintból megcsinálták a srácok a csapadékvizet elvezettük szabályosan. Egy
kaput is szereltünk hátra, lezártuk hátul az épületet, kicsit másabb lett a terep.
Segélyezési rendszert átalakítottuk. A természetbeni juttatást előtérbe helyeztük.
Tüzelési segélyt fában tudjuk nyújtani. Célzott a támogatás, sokan akik vettek volna
fát, a pénzből nem sokat kaptak volna. Ezzel sikerült előre lépni. A kapu ezért is
kellett, hogy a fa ott is maradjon. Segélyezés egyre több a településen. Nagyon
szomorú, hogy állam nyomja a feladatokat és forrást nem akar biztosítani hozzá. Kétháromszor annyi segély kérelem jön be, mint korában és gyakran indokoltak ezek.
Csökken az emberek életszínvonala. Amíg tudjuk, hozzuk be a fát. Decembertől az
Imre marad. Az „Endru” is pozitívan értékelte, hogy rendbe tettük a területet.
Cserében a havat el fogják tolni.
Hulladékgazdálkodás a legtöbb gond probléma lakossági viszonylatban
hulladékgazdálkodás miatt volt. Megváltozott a rendszer a Győrszol, aki végzi ezt a
feladatot monopol helyzetben van a területen. Nem lehet mit kezdeni vele. Az
önkormányzat, mint kötelező feladatát meg kell hogy egyezzen valakivel ha valaki
visszaadja a kukát rendelkezésre állási díjat kell fizetni. Nem lesz kevesebb az összeg.
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Sok gond volt a szelektív gyűjtőkkel. Negatív hozománya, hogy az áremelkedés nem
ért véget. 8 millió forintos követelést 10 év alatt kell teljesíteni. Az ország más részein
is meg kell felelni.
Intézmények: az általános iskoláról szeretnék pár szót szeptember 1-től tagintézménye
Abdának, ugyanolyan formában 8 osztályos általános iskolaként csak
tagintézményként. Az abdai iskolában a vezető lemondott, közös képviselőtestületi
ülésen Ferenczy Tamást bízták meg az abdai iskola és a tagintézmények vezetésével.
Sportcsarnok
Településünknek az egyik legsarkalatosabb pontja. Én ki merem jelenteni most is,
hogy ennek a településnek nem volt erre szüksége, elhibázott döntés volt. Győr város a
maga több milliárdos költségvetésével sem tudná fenntartani a sportcsarnokait. 1
milliót tornáztunk le a 7 milliós hiányból. A sportcsarnokra létre lett hozva egy kft. Ez,
amelyre igazából nem volt szükség. Ezt a kft.-t minél előbb szeretnénk megszüntetni,
mert nincs értelme a megtartásnak, plusz terhet ró ránk. A csarnok évi költségvetése
kb. 20 millió forint 5 milliót képes kitermelni. ha 15 milliót ezen a településen
fejlesztésre költhetnénk akkor ez a falu nagyon szép lehetne. nem tudjuk a
lehetőségeket ha egy csarnok nullszaldóra kijön. Akkor az már jó, de nálunk még itt
van a hitel. A csarnok 09.30-i főkönyvi mérlege nettó árbevétel 3 millió 100 ezer forint
volt, valamelyest növekedett két sporttábor, edzőtábor is volt a jövő évben folytatjuk
ezt. áfa nélküli költségek 956. ezer forint munkabér járulék, közüzemi díjak nagy
részét önkormányzat fizeti. 2,5 millió közüzemi díjak 7,5 milliót fizettünk már a hitel
törlesztésre. Váltás volt a gázszolgáltatónál az emfesz becsődölt, onnantól fogva átvett
minket a mol. csak a rendszerhasználati díj 120.000 forint addig egy deka gázt nem
kapunk. Nem tudunk velük zöld ágra vergődni. Próbáljuk ezt lejjebb tornázni. Nem
küldtek még idén számlát levélben kértük, e-mailban kértük. Próbáljuk lefaragni a
dolognak a jövően i működtetéssel kapcsolatban a terveink. Kaptunk már 5,5 millióról
számlát, kicsit utánanéztünk mindjárt csak 4 millió volt. A jövőbeni működtetéssel
kapcsolatban voltak tervek. Nem olyan rossz a foglaltsága. Rájöttek, hogy nem olyan
drága, Nagyobb rendezvényeket kellene tartani.
Peres ügyek:
A per az soha nem jó, kiszámíthatatlan a kimenetele. Amit lehet peren kívül kell
rendeznünk. Ami pozitív volt az elmúlt időszakkal kapcsolatban, azok a telkek.
Ezeken a telkeken 11 éves pert képez 178/107 és a 178/108. hrsz.ú telek. 11 évvel
ezelőtt kezdett pereskedni az önkormányzat az egyik tulajdonossal valahol mindig
elakadt az ügy. Az önkormányzat felvette a hitelintézetekkel a kapcsolatot, mert négy
követelő van a területen. Rajka és vidékével megvásároltuk a területet. A
végrehajtónak kell 1 millió 600 ezre kifizetni. 6 építési telek. Közművesíteni kell,
Közösen fogjuk eladni a Rajkával. Már 5 telket sikerült eladnunk belőle, ezen
időszakban ez ritkaság. Most kezdjük hirdetni a további telkeket. Nagyon jó,
frekventált helyen van, reméljük hamar elmennek. A jövő évi költségvetésnek
feltétlenül szüksége van a telkekből befolyó pénzre, hogy fejlesztéseket is tudjunk
végrehajtani. A közművesítésére a tárgyalásokat elkezdtük. Volt még egy perünk, én
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nem szívesen mentem bele. Tájékoztatnom kell Gergó András perelt be minket a 40
éves jubileumi pénzéért. Úgy gondolta, hogy amikor a tisztsége megszűnt járt volna a
jubileumi pénze. Körjegyző úr elutasította ő azt állította, hogy nem így van tatán bolt a
tárgyalás és a bíróság nekünk adott igazat mondván hogy a ktvi időbe beszámított idő
nem egyenlő a nyugdíjaztatási idővel. 25 és 30 éves sem járt volna. Azokat nem lehet
behajtani, elévültek. Ez az önkormányzatnak 3 millió forintot jelentett volna ha
elveszítjük a pert. Kikerült peres ügy. Az integrál H fővállalkozója volt az mikor épült
a csarnok, ez csődbement ekkor az akkori polgármester volt képviselőtestület lehívta a
bankgaranciát a cég egy bankba elhelyezett összeget amiből a garanciális javítást el
lehet végezni ennek felhasználása nem szabályosan történt. Mert a felszámolónak aá
kellett volna írni a garanciális javításokat. És azoknak kellett volna elvégezni akik
végeztük a munkát. Nem ők végezték el egy cég 17 millióval. Januárban keresett
minket a felszámoló biztos 12 milliót követel tőlünk. Jegyző úrral sok kört futottunk.
hogy 2 millió 700 ezret kell visszafizetnünk és elállnak a pertől. A vállalkozó aki a
kivitelezést végezte hogy akisebb javításokat a csarnok területén elvégzi. Ennél többet
nem sikerült sajnos.
Volt még egy peres ügyünk, amiből majdnem per lett. Év elején felülvizsgáltuk a
szerződéseket amit megtaláltunk. Nem mindet találtuk meg. Havi 10000 forintot
fizetünk a honlap karbantartásáért. Utánajártunk éves karbantartási díjat 10 ezerre le
lehetne redukálni. Alpolgármester úr felvette a kapcsolatot a céggel megnyitják a
honlapot. Feljelentettek minket a saját adataink miatt hekkelésért. Ebből feljelentést
lett be is idézték a rendőrségre és kiderült, hogy nem történt bűncselekmény nem lett
bírósági ügy a dologból. A szerződés így nem egy, hanem 5 évre alá lett írva nem
tudjuk megszüntetni a drága honlapot. Nem tudtuk a sorsát ezért nem is nyúltunk
hozzá.
Pallang Attila alpolgármester: kiegészítést had tegyek az önk szempontjából
előnytelen 2009-ben köttetett 5 évre rendkívül előnytelen. Van egy lehetőségünk a
szerződés megtámadására. 600 ezer forint 5 év alatt Ha hasonló felhasználás lesz.
Kevesebb mint 50 ezer forintból. A település egyik jogi képviselője az a feljelentést
tevő cégnek. a sok furcsaság között az egyik. Minden jogunk megvolt, hogy
megtegyük, a procedúra elvett az életünkből 8 hónapot. A rendőrség lezárta,
kellemetlen volt mégis csak lesz változás.
Németh Tamás polgármester: a rendezvényekről: kezdtük januárban rendhagyó
megemlékezés volt a voronyezsi áttörésről alpolgármester úr szervezte a 2.
világháborús emlékműnél. Májusban a kulturális nap leaderes pénzt nyert az
önkormányzat 4.250 ezer forintot. Ezeknek az elszámolás nagyon nehéz kötött a
felhasználása. Sajnos az égiek nem álltak mellettünk, ennek ellenére sokan voltak kint
a pályán. Az elszámolása viszont nagyon pozitiv. A leaderes pénzek tudják, hogy
bennragadnak akár egy évre is. 2 hónap alatt egy kis hiánypótlással elszámolták ezt a
pénzt. Családi napon a sportrendezvények és az ifjúsági rendezvények utána
sportcsarnokban folytatódott. Fotókiállítás is és volt egy-két koncert és bállal fejeztük
be. A sátor nagyon jó szolgálatot tett.
Anyatej világnapja amelyet megtartottunk idén. Azokat az anyukákat köszöntöttük aki
még a gyermeküket anyatejjel táplálták. Összesen 45 főt számoltam, akik jelen voltak.
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Családi nap volt a következő október 1-én önkormányzati szervezési nap volt. Úgy
indult, hogy valamit csináljunk, 70 ezer forint körüli kiadással volt. Civil szervezeteink
főztek az udvaron. Sportversenyek voltak. Nem szokták meg az emberek, hogy ilyen
rendezvények vannak, remélem jövőre többen leszünk.
Nyugdíjas kirándulás is volt. Szeptember 24-én nagyon jó nap volt az Őrségben
voltunk. Őriszentpéteren fazekasműhelyt, jáki templomot is megnéztük.
Tiszta udvar rendes ház, legvirágosabb porta felhívásra neveztek be a
bírálóbizottságban részt vettek az önk részéről.
Tiszta udvar rendes ház Hoffer Gábor, Legvirágosabb porta Juhász Kornélék.
Részt vettek bírálóbizottság tagjai. Reméljük hogy jövőre sokkal több házat
beneveznek.
Kérdés
Hujber László települési választópolgár: A honlappal mi a helyzet, tehát van ez a
cég aki frissíti és üzemelteti vagy hogyan is van? Nem értem mi az ő szerepük?
Pallang attila le kell ülni tárgyalni, adtak egy tárfelületet, ami a szerződés szerint
korlátlan de ilyen nincs. Ehhez képest volt egy normál felhasználásunk. én amikor a
megtakarításokat terveztük épeszű felhasználásnak ép eszű díjai vannak. 7500 forint
nem értettem a 120-at nem ők töltik fel szabad forráskodú engyenes program van fent.
Ezért nem lett feljelentés nem tölthettünk le jogellenesen szoftvert a tartalom a miénk.
A honlapot a honlap szerkesztésben megbízott személyek Ildikó.
Fodor Ildikó a szerződésben szerepel a napi frissítést nem vállalják, nekünk kell
csinálni.
Dr. Vajda Edit települési választópolgár:
Honlap témához had szóljak hozzá, olyan hogy felmondhatatlan szerződés olyan
nincsen, határozott időre vonatkozó szerződést is fel lehetett mondani. Több
problémám is van, amit nem értek. Pl. a felszámolás alá került cégeknél, ha van a
falunak jogi képviselője, miért nem jelentik be időben. Nem tudom, hogy miért nem
lehet megoldani.
Németh Tamás polgármester: Már nem a korábbi jogi képviselőnk a jelenlegi
jogász.
Pallang attila a jogi képviselőnk is ezt javasolta, hogy fel kell mondani.
Dr. Vajda Edit települési választópolgár:
Mondta alpolgármester úr elment az egyik kolléganőm elment, szülni, ezzel
kapcsolatosan elmondanám, hogy nálunk van soronkívüliség 2 év utáni
soronkívüliséget lehet kérni, ki kell tűzni a tárgyalást, erre kérelmet kell írni.
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Németh Tamás polgármester: nekünk nem szerencsés a per. Közbeszerzési eljárásra
egy cég pályázott. Amit vállalt azt teljesítette az önkormányzat elutasította és semmit
sem fizetett. Egyezséget próbáltunk kötni.
Dr. Vajda Edit települési választópolgár: a peres helyzet senkinek sem jó. Csarnok a
garanciális visszatartás integrál elleni felszámolás ügyben sajnos vannak élményeim
nem értem hogy a felszámoló hogy nem volt ott, amikor ezt a garanciális összeget
felhasználták és miért az önkormányzaton követelnek vissza összeget. Ez sem értem.
Komjáti János körjegyző: A történet annyi hogy az integrálnak a felszámolása
elkezdődött, a jogi aktus nem indult meg. A település elvégeztette a munkákat, amit
jogosnak gondolt. A probléma az, hogy összességében ő nem fogadja el garanciális
munkának az egészet. Ez volt a vita tárgya két számla lett kifizetve 10 milliós számla
új képviselőtestület felállása után történt. Először 12 + kettőnél tartottunk.
Dr. Vajda Edit települési választópolgár : Közvilágítás: Gutman telek sorsa
rendeződik, amit örömmel hallunk. Rába utcában lakunk a gyerekek este járnak haza
járdán van kint 30-as tábla. Aki ott lakik, tudja nem ott közlekednek ennyivel. Vagy
folyamatos veszélyben van a testi épségük. Nagyon rossz a láthatóság. 5 órakor
nagyon sötét van, Reni bolt előtt 10 méterrel látom kivilágítatlanul az út szélén. Oda a
közvilágítást helyre kellene állítani.
Fontolja meg a testület.
Válasz:
Németh Tamás polgármester: nagyon nehéz helyzetben vagyunk. Az önkormányzat
ebben az évben nem ment csődbe az csoda. 25 milliós hiánnyal 150 milliós
költségvetéssel. Nem vagyunk minuszban. Szigorú intézkedéseket kellett végrehajtani.
Visszakapcsoljuk a Reni boltnál a lámpát. Szükségünk van erre a pénzre is hogy
működni tudjunk. Az új részen távolabb vannak az oszlopok ezért néha sötétebbnek
tűnik. Azén emailemre lehet írni. Megpróbáljuk a kéréseket akceptálni.
Pallang Attila alpolgármester: nem volt hangsúlyos a sportcsarnok garanciális
visszatartás témaköre a munkák el voltak végezve egy helyzetet örököltünk. Hiányzott
10 millió forint kifizetés. Nem mi rendeltük nem mi akartuk.
Örülök, hogy van olyan többlettudású ember aki a települést segítik, vannak olyan
személyek, akik nem segítik hanem velük szemben levő.
Világítás amikor a választások megtörténtek volt egy olyan elem, hogy megpróbáljuk
bevonni a település lakóit tanácsadó testület később utcaképviselet lenne. Okos
tanácsokat kapjunk a világítás tipikusan ilyen eset volt. Ikrény túlvilágított. Minden
szabvány szerint. Eszméletlen költségekkel. Szakember szemével kanyarban
kereszteződésben főközlekedési úton, stb. nem kapcsoltattuk ki. Ha még jön igény,
akkor mindegyiket megvizsgáljuk. 2006. óta szinten minden testületin szóvá tettem
hogy rendkívül veszélyes a gyalogos közlekedés. Nincsen járda. Rendkívül veszélyes.
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Hoztunk egy döntést most ősszel. Sport utcában forgalomlassítókat fogunk felszerelni
4 db-ot. Zajhatása kevés legyen. Viszont nem lehet 30-nál többel átmenni rajta. Ezt
meg fogjuk építeni. Költségvetését elfogadtuk, összekötjük a Gutman telkekhez
köthető közművesítési munkákkal. Nem azért mert ott lakom, az utca ahol a
sportpályáról érkező idegenek nem tartják be a szabályokat. A Rózsa és Ibolya utcából
kihajtóknak kell elsőbbséget adni, jobbkéz szabályt be kell tartani. Teszünk ki
táblákat. Egyébként korábban volt már ott baleset, de nem lett belőle nagyobb baj.
Hujber László települési választópolgár:
Ikrény az elmúlt 50 évben megnőtt, de a faluból hiányzik az egység. Jók ezek a
rendezvények. H a nem fogunk össze, az önkormányzat csődbe mehet, de megmarad
az egység. Az mindenre képes.
Kalmár László: 2006 óta elmondtam az első gyűlésen, hogy le kellene táblázni. Mert
balesetek lesznek. Sokan nem ismerik az utcában lakók a szabályokat.
11 éve működik a faluban a polgárőrség aminek én vagyok az elnöke. Sajnos az új
részről nincs polgárőr. 74 taggal kezdtünk jelenleg nem vagyunk 50-en.
Németh Tamás polgármester: az hogy nincs közösségi élet, az keresendő. Ehhez idő
kell. Amit most meghirdettünk, mindenki számára tökéletes lett volna. Kevesen
voltunk, de nem vette el a kedvünket. Én abban bízom, hogy ez át fog formálódni. 24
gyermek született ebben az évben, ami nagyon szép szám. Társadalmi munkára
szükség lesz. A kastély tér helyzete nehéz beletartozik a magtár a templom és a major
és a kártyaház is. A kastély épülete az önkormányzaté a magtár az Iniciáé volt, de
eladta a terület osztatlan közös tulajdon aminek a megosztásához a műemlék védelem
nem járul hozzá, van egy majdnem elnyert pályázat ebből a külterületet újítanák fel. 18
milliós pályázat. A kastély és a magtár nem lesz helyrajzi számon és nem fogják
engedni. Így hogy a magtár valakié a kastélyt nem tudjuk eladni. A két épületnek 1
milliárd forintba kerülne a felújítása. Most álltunk neki a magtár tulajdonosának
jogászaival. Az elbontott helyére is vissza kell építeni. A műemlék védelem
végrehajtatja velünk. A majorban lévő házak is műemlék védettek. Minden ötletre
nyitottak vagyunk. Elkezdtük kitisztítani a területet, utána tudunk parkosítani.
Mindezek után még itt van a major problémája. Az itt lakók életkörülményei nem
olyanok, mint a település többi lakójáé.
A jövő évi tervek közül mondanék egyet. Ezzel kapcsolatban a temető és a temetőhöz
kivezető útat szeretnénk felújítani. Erre adhatunk be pályázatot. A ravatalozóval és a
temető környékével is gond van. Nem elég fedett a ravatalozó. A pályázatot úgy kell
megcsinálnunk, hogy ne kelljen építési engedély. A sírok elhelyezése egy időben adhoc jelleggel történt, sajnos. Mutatom, hogy tudnánk megoldani a térkövezést.
Probléma hogy a két temető nincs összekötve.
Kérdés:
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Somogyi Ferenc települési választópolgár: a szép és jó, amit hallottunk de ott
tartunk, hogy ma sincs sajnos megfelelő tájékoztatás a faluban a jegyzőkönyvek
nincsenek frissítve, a falu költségvetése sincs sehol.
Kastély térrel kapcsolatban annak idején a kisebbség felajánlotta, hogy társadalmi
munkát végez. Civil szervezetekről annyit, hogy ebben az évben nem úgy sikerült a
támogatás a megígért támogatást, amikor kértük megkaptuk. Dicséretes, hogy ilyen
magas a születésszám a faluban, ennek ellenére miért csak 9 elsős van megint az
iskolában. Előrevetítem, hogy ez nem lesz jobb.
Németh Tamás polgármester: mi úgy terveztük, hogy működőképesek legyenek a
szervezetek.
Németh Tamás polgármester: A kastélyba hivatalosan engedélyt nem adott senki
arra, hogy valaki ott lakjon. Korábban kapott az Ernő. Nem tudok róla, hogy abban
alszanak. Mi megpróbáljuk törvényi eszközökkel lekorlátozni. Honlappal kapcsolatban
igazad van, nem úgy van, ahogy lennie kell. Én hétfőn a teljes költségvetést a
rendelkezésedre bocsátom. Az ajtóm nyitva áll előtted és más előtt is. Felkerül a
költségvetés honlapra.
Ferenczy Tamás képviselő: Feri felvetette 9 főt régi történet. Abdán is igazgató
vagyok körülnéztem, hogy ott is mi a helyzet. Az óvoda a bemenet az iskolába.
Iskolakóstolgatóba mentünk, kigyűjtöttük az elsős korú gyermeket levelet írtunk
átadtuk a meghívót egy beszélgetésre. 21 főből hány jött el erre a beszélgetésre. 0 fő
jelent meg ezen a rendezvényen. Abdán már az ovisokra gyúrnak, aki nagycsoportba a
helyi óvodát veszik igénybe. Ha kevés a nagycsoportos, akkor ez marad belőle.
Következő tanévben 14 elsős várható. Ennek az az oka. Az ember erején felül
dolgozott azon, hogy ez a helyzet megváltozzon.
Pallang Attila alpolgármester: láthatták az ikrényiek nagyon jó sajtója volt nem
voltak viták, Ha visszatekintek mindig az volt a téma, hogy gond van az iskolával.
Hujber László települési választópolgár: megkérdeztétek azt a 40 szülőt, hogy mik
azok az okok, amiért nem jár ide a gyermek? Miért nem jó ha nekem idejár a
gyerekem? Kicsit gyengébb a marketingje az iskolának, én úgy érzem.
Németh Tamás. Az elmúlt öt év során annyit foglalkoztunk, ami energiát fektettünk a
dologba. Nem volt hiábavaló. Valaki megpróbált durván ellenállni. Nagyon jók a
kompetencia mérését. Én Abdán 34 gyerek közé megyek be földrajzot oktatni, nem
lehet. Családias környezetben van. Nincsenek a veszélyei a kábítószernek, mint
esetleg a városi iskolákban. Az óvodára is nagyon oda kell hatnunk.
Pallang Attila alpolgármester: Én úgy gondolom, hogy az év nem elegendő, a
fejlődés elindult és folytatódni is fog. Az iskola sem hibátlan én ezt elfogadom, a
tanárokat nem védve, nagyon sok munkájuk van. Nem tökéletes, van javítanivaló. Egy
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intézmény sorsát nem lehet egyes emberek kisebb hibáinak függvényében nézni. Ez
egy falu sorsa. Áldozatot kell beletenni. Ha az állami akarat nem lesz rosszabb, akkor
van ebben még lehetőség itt van 174 gyerek a faluban kérünk 20-at, segítsék a falut.
Ferenczy Tamás képviselő: a múlt szombaton itt járt Hoffman Rózsa köznevelési
törvénnyel kapcsolatban tartott előadást. A tervezetből volt általános és aggályos rész
ami azt mondta, hogy azt finanszirozzák ahol párhuzamos osztályok vannak és a 23-23
fő. Nem sok ilyen iskola van kivették a tervezetből. Később meg olyan hireket
hallottunk hogy a tárgyalásra alkalmatlannak minősítették a törvényt. Újra elkezdték
tárgyalni a törvényt. Nagy a fejetlenség ezzel kapcsolatban. Én úgy gondolom, nem
kényszerházasság ez Börccsel és Abdával.
Somogyi Ferenc önállóan működik a horgászegyesület honlapja irényihorgasz.hu.
néven több mint négyszáz fénykép van már fent. Köszönömöm a válaszokat. Nekem
most el kell mennem. Viszontlátásra.
Dr. Vajda Edit települési választópolgár: nekem mindkét gyermekem Győrbe jár
iskolába az evangélikus iskolába. Szeretném felajánlani amennyiben szükséges, a
Rába fuvószenekar, a Liszt Ferenc zenekar fellépését meg tudjuk szervezni.
Nagy Zoltán települési választópolgár: takarékosság jegyében érdemes lenne most
fákat elültetni. A Gyöngyvirág utcában pedig energiatakarékos égőket kellene cserélni.
Válasz:
Németh Tamás: ha takarékos égőt beszerzünk, elő kell finansziroznunk, jövőre
tudnánk kivenni a költségvetésből, ég egy picit várnunk kell, amíg lejár az
előfinanszírozás.
Egyéb napirendi pont nem volt, így a polgármester megköszöni a részvételt és a
falugyűlést 21 óra 15 perckor bezárja.

K. m. f.
Németh Tamás
polgármester

Komjáti János
körjegyző

Hitelesítők:
Csáki István
képviselő

Tóth Ildikó
képviselő
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