Ikrény község önkormányzat képviselő – testületének 1/2010. (I.25.) számú jegyzőkönyve

1/2011.
Jegyzőkönyv

Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 25-én (kedd)
18.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban tartott nyilvános üléséről
Jelen vannak:
1.
2.
3.
4.
5.

Németh Tamás polgármester
Fodor Ildikó képviselő
Tóth Ildikó képviselő
Csáki István képviselő
Ferenczy Tamás képviselő

Tanácskozási joggal:
7. Komjáti János körjegyző
Németh Tamás polgármester köszönti a megjelenteket. Majd a jelenléti ív alapján
megállapítja, hogy a megválasztott 7 képviselőből 5 fő jelen van, így a képviselőtestület határozatképes, majd megnyitja az ülést.
Pallang Attila alpolgármester és Lőrincz Illés képviselő az ülésen nem tud megjelenni.
A nyilvános ülésen két fő ikrényi választópolgár vett részt.
Németh Tamás polgármester: jegyzőkönyv hitelesítőknek Csáki István és Ferenczy
Tamás képviselő személyére tennék javaslatot.
A jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslatot a képviselő-testület 5 igenlő,
szavazattal elfogadta.
Napirend előtt
Tájékoztató a két ülés közötti legfontosabb eseményekről:
-Ikrény csapadékvíz elvezető árokrendszerének helyzete
- beszámoló a 80/2010 (X.26.) képviselő-testületi határozatról
Döntést igénylő ügyek:
1./ Az Ikrényi Általános Iskola SZMSZ-nek módosítása
Előadó: Ferenczy Tamás iskola igazgató
2./ Az Ikrényi Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása
(szóbeli előterjesztés)
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Előadó: Ferenczy Tamás iskola igazgató
3./ Az önkormányzat 2010-2014-es évekre vonatkozó ciklusprogramja.
Előadó: Komjáti János körjegyző
4./ A képviselő-testület 2011 évi munkaterv megalkotása
Előadó: Komjáti János körjegyző
5./ Javaslat az élelmezést biztosító intézmény térítési díjainak
meghatározására.
Előadó: Komjáti János körjegyző
6./ Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a települési szilárd
hulladékok kezelésével kapcsolatos
közszolgáltatásról szóló rendelete megalkotása.
Előadó: Komjáti János körjegyző
7./ Kérelem az Ikrényi Általános Iskola „Erdei iskola” programjának
támogatásához (szóbeli előterjesztés)
Előadó: Ferenczy Tamás iskola igazgató
8./ Együttműködési megállapodás Ikrény Község Cigány Kisebbségi
Önkormányzatával.
Előadó. Komjáti János körjegyző
Interpellációk
Zárt ülés keretében:
9./ Tájékoztató a SOLLERS XXI Zrt. ügyvédjének válaszleveléről.
Előadó Németh Tamás
Ikrény község képviselőtestülete a napirendi pontokat 5 igen szavazattal elfogadta.
N a p i r e n d e l ő t t:
Beszámoló a két ülés közötti eseményekről:
Németh Tamás polgármester: 178/179 hrsz-ú telkek ügyében a pénzintézetekkel a
kapcsolatot felvettem. Egy bank ígért választ, de az a mai napig nem érkezett meg.
Folyamatban van az ügy. Ez a Gutmann ügy, hogy minden világos legyen. Tehát ma is
dolgozunk a megoldáson.
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Ikrény csapadékvíz elvezető rendszerével kapcsolatosan voltak nálam a győri,
hansági, kapuvári szakaszmérnökök is. Tudjuk, hogy Ikrény csapadékvíz elvezetése
milyen irányba kell, hogy haladjon. Így meg tudjuk tenni a kezdő lépést. A József
Attila utcai áteresz rendben van, nem süllyedt meg. Az Ikrény Lesvári csatorna
elhanyagolásra került. Ez sajnos önkormányzati gondozás alá tartozik. A rózsás
kanálisba folyik a víz tovább. Ezt megkotorták az elmúlt időszakban, a lefolyás
biztosított. A fairtást kell megszerveznünk, mert benőtték a területet. Holnap beszélek
az erdészettel. Métere 600-800 forint lenne és a csapadékvíz elvezetése szempontjából
nagyon jó lenne ha ez a csatorna működne. Ezek után már csak a Petőfi és Ady Endre
utca várna még megoldásra.
Kérdés:
Csáki István képviselő: nem a vízügy feladata a csatornák tisztítása?
Válasz:
Németh Tamás polgármester: a csatorna teljes hossza 3108 m beletorkollik a HoltRábába, ez régen öntözőcsatorna volt és úgy funkcionált. Sajnos 20 évvel ezelőtt
betemetődött. A főútig az övüké a főútig 300 méter, amit nekik kell kezelni, onnantól
kezdve ikrényi önkormányzat feladata.
Ha megyünk ki a 85-ös főút felé, az csatorna ott volt gyerekkoromban is, a Tuttinál is
megnéztem, a csatorna működik, átfolyik a víz. Az átereszt meg kell építeni a
gyorsforgalmi út alatt. Mindenhol tudnak a helyzetről. Tavasz előtt ezt a helyzetet
rendeznünk kell. Túl sok engedélyt nem is kell beszereznünk, csak az erdészet tudjon
róla.
Németh Tamás polgármester: A Hild József Szakközépiskolával felvettem a
kapcsolatot az iskola előtti parkolóval kapcsolatban. A térburkoló követ le tudnák
tenni a diákok. Egy uniós pályázati támogatás keretében. Ha megteremtjük a
körülményeket ez is egy nagy segítség lenne, mert egyrészt olcsóbb lenne, másrészt
örülnének, hogy gyakorolhatnak. A részleteket pontosan kidolgozzuk. Ez egy
tájékoztatás volt felétek. Jött egyébként árajánlat a parkoló földmunkáira, ami 230.000
forint volt. Társadalmi munkát is igénybe kell venni, amennyire lehet.
Kérdés:
Somogyi Ferenc települési választópolgár: mit tartalmaz a földmunka ezért a
pénzért?
Válasz:
Németh Tamás polgármester: Természetesen nem áll módunkban ennyi pénzt
kifizetni, de mielőtt a munkát elvégeztetjük, három helyről kérünk árajánlatot. Ebben
benne volt szegélykövezés egy része is. Lehetőség szerint társadalmi munkát is
szeretnénk igénybe venni.
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Több kérdés, hozzászólás nem lévén polgármester kérésére a képviselő-testület
egyhangú igen szavazással
a két ülés között végzett munkáról, aktuális
feladatokról szóló tájékoztatót e l f o g a d j a
N a p i r e n d tárgyalása:
1./Az Ikrényi Általános Iskola SZMSZ módosítása.
Előadó: Ferenczy Tamás iskola igazgató
Ferenczy Tamás iskola igazgató: 2009. szeptemberében kellett volna ezzel
foglalkozni. 2010 tavaszán volt oktatási hivatali vizsgálat. Szeretném ha legális lenne,
ezért javasoltam, hogy terjesszük elő a módosítást. Az oktatási törvény 57. §-a
módosult. A jövőben az szmsz-nek tartalmaznia kell a szakmai munkaköz kapcsolatos
tart rendjét. házirend elfogadása, ill. .. SZMSZ 6. pontja tartalmazza ezt a részt.
Kérdés nem hangzott el.
Hozzászólások:
Komjáti János körjegyző: A jogszabályi háttér az, hogy a tantestület által legitimizált
anyagot a fenntartónak el kell fogadni,, de van egy 30 napos hallgatási lehetőség.
Feltehetően ez történhetett, azonban Ő mindenképpen ragaszkodik a testület általi
elfogadáshoz.
Az előterjesztéshez több kérdés, hozzászólás nem volt Ikrény község önkormányzata
képviselő – testülete az Ikrényi Általános Iskola teljes szervezeti és működési
szabályzatát 5 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal elfogadta.
1/2011. (I.25.) Képviselő - testületi határozat
Ikrény Község Önkormányzata Képviselő- testülete az
Ikrényi Általános Iskola Szervezeti és Működési
Szabályzatát – a mellékelt formában – elfogadja.
Utasítja az intézmény igazgatóját az abban foglaltak
érvényesítésére.
Felelős: Ferenczy Tamás iskolaigazgató
Határidő: folyamatos, beszámolásra az évenkénti
intézményi működés beszámolójánál
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2./ Az Ikrényi Általános Iskola Alapító Okiratának Módosítása.
Előadó: Ferenczy Tamás iskola igazgató
Ferenczy Tamás iskola igazgató: Jelezte két szülő, hogy szeptembertől gyermekét
ide íratná az iskolánkba, akik hallássérültek. Az alapító okiratban nem szerepel, hogy
sajátos nevelési igényű gyerekekkel foglalkozunk. Felolvasom az alapító okirat ide
vonatkozó részét és azzal javasolnám kiegészíteni, hogy hallássérülteket is oktatunk.
Kérdés:
Csáki István képviselő: a tanításukhoz külön tanár lesz felvéve? Az állam támogatja?
Válasz:
Ferenczy Tamás iskola igazgató: Nem, integráltan lesznek nevelve, de kell plusz
foglalkozást tartani nekik. Aki az óvodában foglalkozott velük, ő fog heti két
alkalommal pluszban foglalkozni. A helyzetüktől függetlenül tudnak normál tanterv
szerint haladni. Az idei költségvetésbe az alap normatíván felül fejenként 300.000
forinttal támogatja az állam. Ezt az összeget akkor nem tudjuk lehívni, ha nem
szerepel az alapító okiratban az említett kiegészítés.
Hozzászólások:
Komjáti János körjegyző A tavalyi év során változott jogszabályok elvárják, hogy
amikor más ügyből kifolyólag hozzányúlunk az alapító okirathoz azon pontokat is
módosítsuk. Ezt kéri a testülettől.
Az előterjesztéshez több kérdés, hozzászólás nem volt Ikrény község önkormányzat
képviselő–testülete az Ikrényi Általános Iskola alapító okiratának kiegészítését és
módosítását 5 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal elfogadta.
2/2011. (I.25.) Képviselő - testületi határozat
Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testülete az
Ikrényi Általános Iskola Alapító Okiratát – a
mellékelt formában– módosítja. Utasítja a körjegyzőt,
hogy a törzskönyvi nyilvántartásirányába intézkedjen
a módosítás átvezettetése érdekében.
Felelős: Komjáti János körjegyző
Határidő: 2011. február 15.

3./ Az önkormányzat 2010-2014. évekre vonatkozó ciklusprogramja. – írásban
csatolva
Előadó: Komjáti János körjegyző
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Németh Tamás polgármester: a következő négy év munkáit fűztük láncra, ami majd
a lehetőségeinktől és az állami támogatástól is függ.
Komjáti János körjegyző: az alakuló testületi ülésen született két határidő, az egyik
az volt, hogy ezt el kell készíteni 6 hónapon belül, a 6 hónap márciusban jár le. Azért
terjesztettük a lejárat előtt be, hogy az éves munkánkat már eszerint tudjuk szervezni,
munkaterv, költségvetés ….
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem volt Ikrény Község Önkormányzata
Képviselő–testülete az önkormányzat 2010-2014 évekre vonatkozó ciklusprogramját 5
igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal elfogadta.
3/2011. (I.25.) Képviselő - testületi határozat:
Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testület az
önkormányzat
2010-2014
évekre
vonatkozó
ciklusprogramját – a
mellékelt formában
–megalkotja
Felelős: Németh Tamás polgármester
Határidő: folyamatos, beszámolásra minden év
zárszámadási anyagánál.

4./ A képviselő-testület 2011 évi munkaterv megalkotása:
Előadó: Komjáti János körjegyző
Németh Tamás polgármester: mindig év elején meg kell határozni, hogy mikor
tartunk üléseket és annak témáját is. Az elfogadott költségvetés után a költségvetési
tervezetet ismertetjük.
Komjáti János körjegyző: az előterjesztés tartalmazza a kötelező napirendeket. A
számok hiányoznak. Az elmúlt év során 19 képviselőtestületi ülés volt, 101 határozat
született és 13 rendelet került megalkotásra.
Két civil szervezet került kiemelésre, a labdarúgó és közbiztonsági beszámoló
kapcsolódóan a közrendről szóló rendőrségi tájékoztatóhoz. A többi civil szervezet
egy napirendi pont keretében adna tájékoztatót működéséről.
Kérdések:
Somogyi Ferenc települési választópolgár: mi alapján veszik munkarendbe a civil
szervezet beszámolását?
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Válasz:
Komjáti János körjegyző: a foci a bajnokság befejezése után szerepel, annak
lezáráshoz kötődik, beszélni kell a jövőről. A többi szervezet nem beszámol, hanem
tájékoztatást ad, mint a település életében létező közösség.
Hozzászólások:
Csáki István képviselő: Különböző civil szervezeteknél eltérő az évadzárás, őnekik
ennek megfelelőn kell tájékoztatást adni
Németh Tamás polgármester: a költségvetés előtt a keretösszeget tudjuk
meghatározni.
Az előterjesztéshez több kérdés, hozzászólás nem volt Ikrény Község Önkormányzata
Képviselő–testülete az önkormányzat 2011. évi munkatervét 5 igen, 0 tartózkodás és 0
nem szavazattal elfogadta.
4/2011. (I.25.) Képviselő - testületi határozat:
Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testülete az
önkormányzat 2011. évi munkatervét – a mellékelt
formában – megalkotta.
Felelős: Németh Tamás polgármester
Határidő: folyamatos, beszámolás 2011. december 31.

5./ Javaslat az élelmezést biztosító intézmény térítési díjainak
meghatározására.
Előadó: Komjáti János körjegyző
Németh Tamás polgármester: ezen a díjon nem kívánunk változtatni az elmúlt
időszakhoz képest.
Komjáti János körjegyző Azért lett ez igy kérdés, mert az elmúlt évben szolgáltatóváltás történt a területen. Igyekszünk jobb ellátást biztosítani az igénybevevőknek.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az előterjesztéshez több kérdés, hozzászólás nem volt Ikrény Község Önkormányzata
Képviselő–testülete az élelmezést biztosító intézmény térítési díjának meghatározását,
azt, hogy ne történjen változtatás 5 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal elfogadta.
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5/2011. (I.25.) Képviselő - testületi határozat:
Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testülete az
élelmezést biztosító intézmények térítési díjain nem
kíván változtatni, így az elmúlt esztendő rendeletben
meghatározott díjai érvényesülnek.
Felelős: Németh Tamás polgármester
Határidő: azonnal

6./ Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a települési szilárd
hulladékok kezelésével kapcsolatos
közszolgáltatásról szóló rendelete
megalkotása.
Előadó: Komjáti János körjegyző
Németh Tamás polgármester: megszűnt a kommunális szolgáltató, mint elnevezés, a
Győrszol vette át a feladatát. 112 település egyesülésével jött létre. Létrehozott egy
uniós hulladékgazdálkodási rendszert. A hulladékudvarok is létrejöttek. Sajnos
emelkedni fognak a lakossági hulladékdíjak.
Komjáti János körjegyző: Úgy néz ki a rendelet elkészült. Létrejötte egy sashegyi
hulladéklerakó, van hozzá szelektív sziget. Van hozzá hulladék udvar. Ez amikor
elkészült, megküldték az önkormányzatoknak. Mi az anyagot a vonatkozó
jogszabályok szerint megküldtük a szomszédos településeknek a megyei közgyülésnek
és véleményezésre a környezetvédelmi felügyelőségnek. Itt vagyunk a
rendeletalkotásnál, figyelembe vettük a környezetvédelmi felügyelőség véleményét és
szakmai javaslatait. Ikrény esetében nincs hulladékudvar. Bekerült a rendeletbe a
komposztálás kérdése olyan formátumban, hogy a két szomszédos ingatlan
tulajdonosának belegyezésével létesíthető. Visszaadható lesz a komposztáló kuka. A
behajtással kapcsolatos dolog szerepel a rendeletben, ezzel többlet feladatot vállalunk
fel, a körjegyzőség fogja behajtani ezt az összeget. A lakosságnak ez is kedvezőbb
lesz, mert a Győrszol a bírósági végrehajtókat venné igénybe.
Németh Tamás: lakosságra háruló költség 880 forint, ez a rendelkezésre állási díj,
amit mindig ki kell fizetni havonta. Kéthavi számlázási rendszert akarnak bevezetni. A
barna tetejű kuka egyszeri ürítése 440 forint, ezt hetente viszik el. A fekete tetejű kuka
és a többi szemét 541 forint/ ürítés. Ezt kétszer ürítik havonta. 1800-1900 forintos
havi díjra számíthatunk.
Kérdés:
Csáki István képviselő: honnét tudják meg az új árakat a lakosok?
Válasz:
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Németh Tamás polgármester: a rendelet elkészülte után feltesszük a honlapra.
Komjáti János körjegyző: decemberben a „Kisalföld”-ben nagyon sűrűn írtak erről.
Tehát információja mindenkinek van, aki nem zár le teljesen az információáramlásban.
Börcsön kidolgoztunk egy kedvezményi rendszert az önkormányzat büdzséje terhére.
A 65 év feletti egyszemélyes háztartásoknál vállalták át a rendelkezésre állási díj 50%át, utólagos elszámolással térítik vissza a kifizetett összeget.
Hozzászólások:
Páros József települési választópolgár: több lakóval beszéltem erről a szilárd
hulladék szállítási díj emelkedésről, ami nagyon jelentős mértékű. 10 % önrész menet
közben 30 %-ra emelkedett, nem emlékszem, hogy erről megkérdezték volna az
önkormányzatokat. Lehet, hogy ez a rendszer jó a Győrszolnak, de nekünk az volt a
lényeg, hogy a kukát elvigyék, nálunk ez nem változott a korszerűsítést nem érezzük,
nehéz elfogadtatni az emberekkel a díjak emelkedését. A kis nyugdíjasok, hogy fizetik
ki?
Azt is tapasztaltam hétfőn, ha végigmegyünk a falun foghíjasan vannak kint a kukák.
Kéthetente szombati napon megpúpozva van kint. Az önkormányzatnak kellene jelezni
a Győrszol felé, hogy nagyon rosszul szervezett és előnytelen gyűjtési mód, pedig mi
fizetünk érte, ha hetente gyűjtenék, akkor nem nézne ki szemetesen a falu.
Németh Tamás polgármester: ott voltam a Győrszol által tartott tájékoztatón. Sajnos
a díj emelkedése nem a hitel miatt van, hanem egy uniós előírás miatt. Az
önkormányzatoknak szóltak, hogy folyamatosan kezdjék el a díjemelést, amit sok
helyen nem tettek meg és eljött az idő és most a hirtelen díjemelkedés fájó. Ha az
emberek használják a szelektív gyűjtőket, akkor nem telik meg a kuka. Ezzel próbálják
a lakosságot a szelektív hulladékgyűjtés irányába terelni. Hiába jelezzük, nem fogják
gyakrabban üríteni a fekete tetejű kukákat.
Csáki István képviselő: ha sokan mondják, csak lesz valami foganatja a kérésnek.
Németh Tamás polgármester: ezt megírjuk egy levélben, azon ne múljon.
Páros József települési választópolgár: mit tegyen az, akinek hagyományos kazánja
van és a salakkal megtelik a kuka? Győrben is van barna fedelű kuka? A korszerű
technikát a falusiakkal szeretnék megfizettetni?
Németh Tamás polgármester: törvényi kötelezettsége az önkormányzatnak a
hulladék kezelése. Ugyanerre a szeméttelepre viszik a szemetet más vállalkozások.
Milliárdos beruházásról van szó, az unió visszavonja a pénzt, ha nem valósulnak meg
az előírtak. A pályázat lebonyolítása közben derült ki, hogy magasabb lesz az összeg.
Komjáti János körjegyző: 8 milliárddal indult az összeg, 800 milliót kellett a
településeknek összeadni. Csak ez az összeg időközben megemelkedett.
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Németh Tamás polgármester: Hulladékudvart nekünk kellene magunknak csinálni
És arra nem biztos ugyanazok a kritériumok fognak vonatkozni.
Fodor Ildikó képviselő: Miért vagyunk hátrányos helyzetben, hogy nincs
hulladékudvarunk.
Németh Tamás polgármester: kevesebb uniós pénz érkezett, le kellett csökkenteni a
hulladékudvarok számát. Ikrényben is terveztek, de telekjogi háttér miatt Ikrény
helyett Rábapatonára került.
Komjáti János körjegyző: 2500 emberenként számoltak hulladékudvarral, a pályázat
benyújtásánál. Azután ezt a számot csökkentették.
Somogyi Ferenc települési választópolgár: a kommunálisnál dolgozó ismerőssel
beszéltem a hulladékudvarral kapcsolatban és azt mondta, hogy az önkormányzat
költségén egy konténer elszállítása 60.000 forintba kerül.
Németh Tamás polgármester: Sajnos az illegális szemetelés egyre nagyobb mértéket
ölt.
Csáki István képviselő: fontosnak tartom a kommunikációt az árakkal és a
komposztálóval kapcsolatban is az embereket tájékoztatni kell.
Somogyi Ferenc települési választópolgár: a segélyezésre váróknak kellene néha
szemetet összeszedni.
Németh Tamás polgármester: ezt törvényesen nem tudjuk megteremteni. Ha az
emberek a magatartásukon nem változtatnak, akkor elég nehéz lesz.
Komjáti János körjegyző: aki ebben az évben nem teljesít 30 nap munkát,
közfoglalkoztatásban, az a következőévben nem lesz jogosult ellátásra. Ezt is
szolgálja a közfoglalkoztatotti program. A pályázati lehetőség egész évre 8 órás
foglalkoztatásban, van 4 hónapra, ami négy órás foglalkoztatást jelent. Abdán egész
évesre háromra pályáztunk, egyet nyertünk. 14 -et pedig négy órásat.
Az előterjesztéshez több kérdés, hozzászólás nem volt Ikrény Község Önkormányzat
Képviselő–testülete a hulladékgazdálkodással kapcsolatos rendeletet 5 igen, 0
tartózkodás és 0 nem szavazattal elfogadva
Megalkotta

1/2011.(I.26.) rendelete-t
a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos
közszolgáltatásról
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7./ Kérelem az Ikrényi Általános Iskola „Erdei Iskola” programjának
támogatásához.
Előadó: Ferenczy Tamás iskolaigazgató
Ferenczy Tamás iskolaigazgató: Február 3-5-ig a 4-8 osztályos gyerekekkel
Ravazdra mennénk. 2000 forintot kértünk a gyerekektől, 50 ezer forint lenne a
diákönkormányzat támogatása és 35.000 forint kiegészítést szeretnénk kérni az
önkormányzattól. Utazásban a szülőktől kértünk segítséget.
Németh Tamás polgármester: pedagógiai jelleggel próbálja a iskola bevezetni ezt a
programot. A gyerekek maguk főznek. Testnevelésből, technikából kapnak jegyet. A
tavaly megtartott programnak is nagyon jó visszhangja volt.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az előterjesztéshez több kérdés, hozzászólás nem volt Ikrény Község Önkormányzat
Képviselő–testülete az Ikrényi Általános Iskola „Erdei iskola” programjához
35.000 Ft-os hozzájárulást 5 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal elfogadta.
6/2011. (I.25.) Képviselő - testületi határozat:
Ikrény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az
Ikrényi Általános Iskola kérelmére 35.000 Ft
támogatást biztosítja az Erdei Iskola programjuk
megszervezéséhez.
Felelős: Németh Tamás polgármester
Határidő: azonnal

8./ Együttműködési megállapodás Ikrény Község Cigány Kisebbségi
Önkormányzatával.
Előadó. Komjáti János körjegyző
Komjáti János körjegyző: a településen van cigány kisebbségi önkormányzat, ami
megalkotta a szervezeti és működési szabályzatát. Ennek melléklete ez a
megállapodás. A tervezetet ilyen formátumban a kisebbségi önkormányzat a januári
ülésén elfogadta. Teremtünk egy lehetőséget, hogy a cigány kisebbségi elnöke és a
polgármester úr is aláírja, hiszen hívtuk az Elnök Urat, de munkahelyi elfoglaltsága
miatt nem tud jelen lenni
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az előterjesztéshez több kérdés, hozzászólás nem volt Ikrény Község Önkormányzata
Képviselő–testülete az együttműködési megállapodást a cigány kisebbségi
önkormányzattal 5 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal elfogadta.
7/2011. (I.25.) Képviselő - testületi határozat
Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közte és az
Ikrényi Cigány Kisebbségi Önkormányzat között létrejött
Együttműködési megállapodást – a melléket formában –
e l f o g a d j a.
Utasítja a polgármestert a megállapodás aláírására
Felelős: Németh Tamás polgármester
Határidő: 2011. február 15.

Interpellációk, bejelentések
Komjáti János körjegyző:
Volt egy társulás Koroncóval, Rábapatonával az állategészségügyi feladatok ellátására,
ami működött korábban. A rendszer kiégett, a kutyaügyeket átvették a sintérek, ilyen
formában a két másik település megszüntette ezt a társulást, egyedül maradt Ikrény.
Meg kell szüntetni ezt a társulást és a jövőben ezeket a feladatokat házon belül kell
megoldanunk. Kéri, hogy a képviselő-testület határozattal vegye tudomásul a társulás
megszűnését.
Németh Tamás polgármester: az állatorvosi teendőket továbbra is Minári doktor
végzi.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Polgármester kérésére a képviselő-testület 5 fő igen szavazatával egyhangúlag a
következő határozatot hozza.
8/2011. (I.25) képviselő-testületi határozat:
Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
tudomásul veszi, hogy Koroncó és Rábapatona
Községek Önkormányzatai kilépésével megszűnt az
együtt /hármasban/ működtetett állategészségügyi
igazgatási társulás.
Utasítja a polgármestert és a körjegyzőt, hogy a
feladatköréből kötelezően ellátandó önkormányzati
feladatok ellátásának lehetőségét – más szervezeti
formában – tárják fel.
Felelős: Németh Tamás polgármester
Komjáti János körjegyző
Határidő: 20111. február 15.
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Csáki István: Petőfi utca és Széchenyi utca járdaszakasz felújítását többször el fogom
mondani. Az emberek azért is nem járnak a járdán, mert nem akarnak balesetet. Előbb
utóbb baj lesz ebből, ezt meg kellene előznünk.
Németh Tamás polgármester: egyetértek, tényleg rossz az a járda. El kell
készítenünk egy olyan tervet, ami alapján sorba vesszük azokat a járdákat, amelyeket
előbb kell megcsinálni. A költségvetés tervezése folyik, erre forrást kell keresni. Fel
kell mérnünk a járdának a hosszát és árajánlatot kérni. Társadalmi munkát itt is
igénybe kellene vennünk, így tudunk csak árat csökkenteni.
Fodor Ildikó képviselő: hallottam, hogy úgy készült korábban Ikrényben járda, hogy
mindenki megcsinálta a saját ingatlana előtt ?
Németh Tamás polgármester Én nem támogatom az egyéni akciókat, mert nem
mindig ugyanúgy készülnek a járdák. Korábban többen összejöttek és megcsináltak
száz méteres járdaszakaszt.
Somogyi Ferenc települési választópolgár: az ikrényi horgász egyesület kimérette a
0206/1-es terület AA részletét. Ennek következtében szombaton 17 betonoszlopot
elvittünk és kiszállítottunk a helyszínre. Köszönjük.
Ferenczy Tamás képviselő: A József Attila utca vízelvezetéssel kapcsolatban a
szintezéssel kapcsolatban javasolnám, hogy tájékoztatót kellene lakosságnak
kiküldeni, hogy a csapadékvizet hogyan kell elszikkasztani. Több helyről hallottam,
hogy a szennyvíztározóba vezetik ki a csapadékvizet.
Németh Tamás: valóban közölni kell az emberekkel, hogy nem vezethetik ki a
csapadékvizet. A másik felvetéssel kapcsolatban, én abba nem folynék bele, a Pannon
Víz úgyis ellenőrzi ezt a helyzetet.
Komjáti János körjegyző: Január 30-ig a vagyon-nyilatkozattételi kötelezettségnek
mindenki eleget tesz. Az előző év befejezéseként még egyszer szeretnénk módosítani a
tavalyi költségvetési rendeletet. Ez az anyag a körjegyzőség részéről elkészült, de nem
került be a ma tárgyalandó napirendek közé. A következő testületi ülésig a pénzügyi
bizottság az előterjesztést ismerje meg, hogy februárra kerüljön olyan állapotba, hogy
tárgyalni lehessen.
Somogyi Ferenc települési választópolgár: a megemlékezéssel kapcsolatban
elmondanám, hogy örülök, hogy megtörtént. Ha már ilyet tartunk, ünnepélyesebbé
lehetet volna tenni. A nyugdíjasok mondhattak volna pár szót. Szerintem, úgy kellett
volna, hogy a koszorút az érintett ma élő hozzátartozója helyezze el. Szerintem verset
is kellett volna mondani.
Németh Tamás: Volt három vers is a megemlékezés kezdetén. Én, mint
történelemtanár mondom, hogy amit Attila mondott történelmileg megállta a helyét.
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Én is sokat foglalkoztam ezzel a korszakkal. Jó lenne, ha még szélesebb körben
tudnánk ünnepelni. Ez volt az első ilyen megemlékezés, próbálunk csiszolni rajta.
köszönjük az építő kritikát.
Komjáti János körjegyző: Én mindig akkor tudtam nagyon hatása alá kerülni egy
megemlékezésnek, ha nem történelemórát tartottunk, hanem valaki, aki ott volt, akinek
valakije ott volt saját élményeivel színesítette a beszédet. Már úgy éreztem nem lesz
ilyen ünneplés. És most reggel Abdán volt élményszerű, délután este pedig Ikrényben.
Engem mindkettő nagyon megérintett. Nem vagyunk egyformák.
Somogyi Ferenc települési választópolgár: szeretném megkérdezni, hogy mikorra
várható az iskolai WC-k felújítása?
Ferenczy Tamás képviselő: éppen mai nap beszéltem a technikai dolgozókkal, hogy
gyakrabban menjenek be a wc-be, illetve ha kapunk visszajelzést, akár napközben is
elmehetnek a gyerekek a csarnokba is wc-re. A vizes blokkok 1991-ben épültek, a
költségvetésünk mindig annyi volt, amennyi és ebből nehézkes volt a felújítás.
Természetesen, amint meglesz rá a pénz, a felújítást megkezdjük, addig pedig a
higiéniai szempontoknak próbálunk megfelelni.
Németh Tamás polgármester: nem lesz mindenre pénz ebben az évben sem, majd
rangsorolnunk kell dolgokat, de tudjuk, hogy milyen állapotban vannak a mosdók.
Egyéb napirendi pont nem volt, így a polgármester megköszöni a részvételt – jelezve,
hogy a testület zárt ülésen folytatja munkáját - és az ülést 20.15 órakor bezárja.

K. m. f.
Németh Tamás
polgármester

Komjáti János
körjegyző

Hitelesítők:
Csáki István
képviselő

Ferenczy Tamás
képviselő
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