Ikrény község önkormányzat képviselő – testületének 3/2010. (II.15.) számú jegyzőkönyve

3/2011.
Jegyzőkönyv

Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 15-én (kedd)
18.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban tartott nyilvános üléséről
Jelen vannak:
1.
2.
3.
4.
4.
5.
6.

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

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.
A nyilvános ülésen három fő ikrényi választópolgár vett részt.
Németh Tamás polgármester: jegyzőkönyv hitelesítőknek Lőrincz Illés és Tóth
Ildikó és képviselő személyére tennék javaslatot.
A jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslatot a képviselő-testület 7 igenlő,
szavazattal elfogadta.
Napirend előtt
Tájékoztató a két ülés közötti legfontosabb eseményekről:
-

Rábapatona válaszlevele a Lesvárpuszta-Börcs útszakasz felújításáról
Előadó: Németh Tamás polgármester

Napirend:
1./ Előirányzatok átcsoportosítása Ikrény Község Önkormányzata 2010. évi
költségvetésében.
Előadó: Komjáti János körjegyző
2./ Rendelet a házasságkötés és egyéb családi esemény lebonyolításáról.
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Előadó: Komjáti János körjegyző
3./ A helyi iparűzési adóról szóló 18/2008.(XII.09.) rendelet módosítása.
Előadó: Komjáti János körjegyző
4./ Sportcsarnok további működtetésének lehetőségei.
Előadó: Németh Tamás polgármester
5./ Ikrény község Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megalkotása.
Előadó: Németh Tamás polgármester
Interpellációk, javaslatok, bejelentések
A napirendi pontokra tett javaslatot a képviselő-testület 7 igenlő, szavazattal elfogadta.
Beszámoló a két ülés közötti eseményekről:
Németh Tamás polgármester: Az Ikrény-Börcs útszakasz ügyével kapcsolatban
válaszlevelet kaptunk a rábapatonai polgármestertől, amelyben leírja, hogy az egész
projekthez erkölcsi támogatását adja. Abdát a dolog nem érinti. Az üggyel
kapcsolatban kiderült, hogy az Inicia Zrt. tulajdonában van az út. Velük felvettem a
kapcsolatot, de még érdemi választ nem kaptam. Folytatjuk az út felújítására tett
intézkedésünket.
Kérdés:
Csáki István képviselő: hajlandóságot mutat rá a Zrt?
Válasz:
Németh Tamás polgármester: tudomásul vették, amit elmondtam, bár ők túl sokat
nem is használják az utat. Azt egy rábapatonai vállalkozó használja leginkább, vele is
fel kell vennünk a kapcsolatot.
Hozzászólások:
Pallang Attila alpolgármester: az út az Inicia Zrt. tulajdonában van Rábapatona
közigazgatási területén.
Németh Tamás polgármester: annyira rossz a helyzet, hogy már biciklivel sem
járható ez az út. Nem a személyautók tették tönkre. Évek óta nem történt felújítás.
Pallang Attila alpolgármester: ha a zrt. tulajdonában van, akkor ez magánút, hogy
közlekedhet rajta akárki?
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Komjáti János körjegyző: az első szakasz Ikrény közigazgatási területén van a hídig.
A híd után Rábapatona közigazgatási területe, de az út az Inícia tulajdonában.
Korábban a termelőszövetkezeti utak átkerültek önkormányzati tulajdonba az átmeneti
törvény alapján. Ezen az úton folyamatos átjárási szolgalom van. A tulajdoni lapon
szerepel a Zrt. tulajdonjoga és az átjárási szolgalom is.
Az Iníciával kellene megállapodni. Nekik ez annyira nem kell. Úgy gondoljuk, hogy
közútként funkcionáljon, két önkormányzatnak tulajdonszerzési tevékenységet kellene
folytatni.
Pallang Attila alpolgármester: Az út maga Ikrény közigazgatási határa? A
közigazgatási határ nem az útnál van?
Komjáti János körjegyző: nem az útnál van a határ.
Németh Tamás polgármester: fel kell venni a gazdákkal a kapcsolatot, mert az ő
gépeik rongálják az utat.
Komjáti János körjegyző: Börcs az ottani gazdákkal felveszi a kapcsolatot.
Tóth László települési választópolgár: be akarják indítani a gombaüzemet, a
cégvezetővel is meg kellene ezt az ügyet tárgyalni.
Németh Tamás polgármester: nekünk ez mindenképp jó lenne.
Ferenczy Tamás képviselő: amikor a gombaüzem funkcionált, az ottani vezetés
gondot fordított az út karbantartására.
Több kérdés, hozzászólás nem volt Ikrény község önkormányzat képviselő – testülete
7 igen szavazattal
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./ Előirányzatok átcsoportosítása Ikrény Község Önkormányzata 2010. évi
költségvetésében. – előterjesztés írásban csatolva
Előadó: Komjáti János körjegyző
Komjáti János körjegyző: az éves költségvetés alapján működik az önkormányzatnál
bekövetkezett év közbeni változások miatt át szoktuk vezetni. Egy évben két
alkalommal előirányzat átcsoportosításként szoktuk előterjeszteni. Az első ilyen anyag
a fél éves beszámoló, ami szeptember 15-ig történik meg és meg is történt. Ikrényi
álláspont volt, hogy második előirányzat a januári testületi ülés elé kerüljön.
3

Ikrény község önkormányzat képviselő – testületének 3/2010. (II.15.) számú jegyzőkönyve

Ez az anyag elkészült. Látható, hogy az önkormányzattól függő előirányzatos
anyagok, pályázati pénzek, választással kapcsolatos kiadások voltak. A másik
táblázatban látható, amelyek tervezve voltak és plusz kiadásként jelentkeztek.
Kérdés nem hangzott el.
Hozzászólások:
Németh Tamás polgármester: a táblázat nélkül is tisztában voltunk ezekkel az
adatokkal. Láthattuk a teljesülését a betervezett tételeknek.
Pallang Attila alpolgármester: ami negatívban szerepel, nem tervezett volt és
megtörtént. Az áteresz készítéssel kapcsoltban lenne kérdésem.
Németh Tamás polgármester: amikor valamelyik közművet csinálták, beszakították
az átereszt az utcában, majd ezt megoldva 1 m3 betont folyattak a gyűrűbe. Mivel 10
évvel ezelőtt történt ez a dolog, már nem lehetett fellépni a kivitelezővel szemben és
az önkormányzatnak kellett kifizetni egy akkori pénzügyi bizottsági és testületi döntés
alapján.
Az előterjesztéshez több kérdés, hozzászólás nem volt Ikrény község önkormányzata
képviselő – testülete 7 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az előirányzat
átcsoportosításról szóló előterjesztést elfogadva.

Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Megalkotja
2/2011. (II.16)
rendelete -t
az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010 (II.24.) rendelete módosításáról

2./ Rendelet a házasságkötés és egyéb családi esemény lebonyolításáról.
Előadó: Komjáti János körjegyző
Komjáti János körjegyző: volt lehetőség hogy az önkormányzat meghatározzon
feltételeket, amelyekkel a házasságkötéseket a településen meg lehet tartani. Erre
jellemzően korábban nem volt rendelet. Tavaly módosították az anyakönyvi
jogszabályt, ez a jogszabály kötelezően előírja, hogy rendeletet kell alkotni a
házasságkötés és egyéb családi esemény lebonyolításáról. Erről szól ez a tervezet. A
melléklet a lényeg, amely meghatározza az összegeket. Ha valaki itt kéri a
házasságkötést, akkor ezért nem kell fizetni.
Kérdés nem hangzott el.
Hozzászólások.
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Németh Tamás polgármester: külső helyszínnél meg kellene határozni, hogy
melyikért nem kérünk pénzt. Véleményem szerint nincs annyi házasságkötés
Ikrényben, hogy az emléklap díját ne tudnánk kifizetni. Úgy gondolom, hogy ezt az
összeget az önkormányzat vállalja fel.
Komjáti János körjegyző: A templomot ki kellene zárnunk a külső helyszínből.
Pallang Attila alpolgármester: úgy gondolom, hogy az ember életében a három
legfontosabb esemény egyike közé tartozik, nem kell annyira anyagilag az embereket
megterhelni. Sem megszületni, sem meghalni nem igen lehet mostanában emberhez
méltó módon.
Németh Tamás polgármester: természetesen a templomi helyszínnel kapcsolatban a
plébános úrral egyeztetni kell.
Németh Tamás polgármester: természetesen mindig az igényeknek megfelelően
fogjuk kezelni a fiatal pár kérését.
Az előterjesztéshez több kérdés, hozzászólás nem volt Ikrény község önkormányzat
képviselő–testülete 7 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal házasságkötés és egyéb családi
esemény lebonyolításáról szóló rendelet tervezetet elfogadva.

Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megalkotja

3/2011.(II.16) rendelete-t
a házasság kötés és egyéb családi esemény lebonyolításáról

3./A helyi iparűzési adóról szóló 18/2008.(XII.09.) rendelet módosítása.
Előadó: Komjáti János körjegyző
Komjáti János körjegyző: arról van szó, hogy valaki az ideiglenes jelleggel végzett
tevékenység után fizeti ezt az adót. Ez azért fontos, mert a helyi adóból kivették a
vásározó kereskedőket. A helyi adókról szóló törvény egy pontját helyezte hatályon
kívül a jogalkotó.
Kérdés:
Ferenczy Tamás képviselő: mozgóárusokkal mi a helyzet ?
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Tóth Ildikó képviselő: mennyi vállalkozás van jelenleg a településen? mennyi adót
fizetnek?
Válasz:
Komjáti János körjegyző: már nem kell a mozgóárusítást folytató vállalkozásoknak
az önkormányzatoktól engedélyt kérni, oda megy, ahova akar. A településen kell a
közterület használati engedéllyel nyomon követni. Korábban kellett engedélyt kérni,
akkor a település jegyzőjét meg kellett keresni és a jegyzők lenyilatkozták a díjat is.
2009. október 1. óta ez megszűnt.
Közterület használati díjat lehet kérni a kipakoló árusoktól. A korábbi képviselő
testület megalkotta az erre vonatkozó rendeletet.
Kérdés:
Pallang Attila alpolgármester: átruházhatja-e a jegyző ezt az ellenőrzést valakire és
milyen feltételekkel?
Válasz:
Komjáti János körjegyző: korábban volt megállapodás a településen a vásározókkal.
Felül kell vizsgálni és akivel nincs, újra megkell állapodni.
Pallang Attila alpolgármester: javaslom, hogy a közterület-használati rendelet
mellékletében legyen leírva.

Több kérés, hozzászólás nem lévén polgármester kérésére a képviselő-testület
egyhangú – 7 igen szavazattal – az alábbi rendeletet alkotja
Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megalkotja
4/2011. (II.16)
rendeletét

a helyi iparűzési adóról szóló
18/2008.(XII.09.) rendelete
módosításáról

4./ A sportcsarnok további működtetésének lehetőségei.
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Németh Tamás polgármester: komoly problémák vetődtek fel a sportcsarnok
működésével kapcsolatban. Jó a pénzügyi elszámolás, viszont jönnek a melegebb
időszakok és ez a működtetési módszer komoly deficitet fog jelenteni a csarnoknál.
Kb. 20 millió forint az éves költsége. Ezzel szemben csak a 25 %-át tudja bevételként
produkálni. Megoldást kell keresni arra, hogy a csarnokot még többször bérbe tudjuk
adni, úgy, hogy természetesen az iskolai testnevelésórák megmaradjanak.
Kérdés nem hangzott el.
Hozzászólások:
Ferenczy Tamás képviselő: ez korábban is így volt, ez nem lehet kifogás.
Lőrincz Illés képviselő: ha jól tudom, a különbség a hiteltörlesztő részlet, a bevételek
fedezték volna a kiadásokat.
Németh Tamás polgármester: azt tudja fedezni, az önkormányzat fizeti a rezsit évek
óta, ami 3 millió forint körüli összeg és még 4 milliós gázszámla tartozásunk van a
csarnokra.
Pallang Attila alpolgármester: egy millió forint korábbról áthúzódó összeg.
Függetlenül attól, hogy korábban hogy volt, minden költséget, amit a csarnok generál,
össze kell állítani, amit a következő falugyűlésen meg is fogjuk mutatni. Meg kell
vizsgálnunk, ha minden így marad, akkor ez mit jelent 5 év távlatában, vagy a ciklus
végéig.
Németh Tamás polgármester: kft-ként 230 ezer forint az iparűzési adótartozás. Meg
kell néznünk, hogy ha csökkentjük a bérleti díjat, akkor hogyan alakul a dolog.
Pallang Attila alpolgármester: tavaly előtti testületi ülés alkalmával láttam egy
táblázatot arról, hogy működik a csarnok. Sajnos az évek multával ekkora
intézménynél is bekopogtat az amortizáció. Ezzel is számolnunk kell, előbb utóbb
felújításokra lesz szükség.
Polgármester kérésére – mivel több kérdés, hozzászólás nem volt – a képviselőtestület
egyhangúlag – 7 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozza:
13/2011. /II.15/ képviselő-testületi határozat:
Ikrény Község Önkormányzata képviselő-testülete
a település sportcsarnoka üzemeltetése újragondolását
határozza el, megállapítva , hogy az általa létrehozott
gazdasági társasággal való működtetés nem rentábilis.
Utasítja polgármestert és a körjegyzőt, hogy tárják fel a
más üzemeltetési formában rejlő lehetőségeket és az így
elkészített javaslatot terjesszék a testület elé
megvitatásra.
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Felelős: Németh Tamás polgármester
Komjáti János körjegyző
Határidő: 2011. május 31.
5./ Ikrény község Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megalkotása.
Előadó: Németh Tamás polgármester
Németh Tamás polgármester: a hiány a kezdetekkor 25 millió forint volt, amit
sikerült 4 millió forintra csökkenteni. Minden plusz juttatást lenyirbáltunk,
megszüntettünk, próbáltuk a költségvetést egyensúlyba hozni, ami nagyon szigorú
betartást igényel. Hogy miért jutott ide a költségvetés, azt röviden felvázolom, a 2010.
évet előző évet úgy kezdte az önkormányzat, hogy volt egy 8 millió forintos
maradványa, plusz még 10 millió forint maradvány a körjegyzőségben a 2009-es
költségvetési évről. 2010-ben plusz kiadások is voltak ezek egy része áthúzódott az
idei 2011-es költségvetési évre, ennek összege 3 millió forint. Pl. Sollers ügyből
kifolyólag, az ügyvédi munkadíj kifizetés. A költségvetésről pontos tájékoztatást
fogunk adni. 144.196.000 forint összes bevétellel és 4 millió 580.000 forint hiánnyal
terveztük a 2011 –es évet. Sajnálatos módon a pénzügyes kolléganő február 1-től már
nem dolgozik nálunk és szakmailag hozzáértő ember nélkül nagyon nehéz volt
eligazodni bizonyos részeken. Ikrény községnek a körjegyzőség működéséből csak
haszna származik, így az esetleges kilépési szándékot el kell vetni.
Kérdés nem hangzott el.
Hozzászólások:
Ferenczy Tamás képviselő, mint a Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság elnöke:
valóban fáradságos munka van mögötte. Olyan kiadásokat csökkentettük, amelyek
korábban nem voltak. A pénzügyi bizottság vezetőjeként a 2011. évi költségvetését
elfogadásra javaslom természetesen a bizottságunk nevében.
Németh Tamás polgármester: Ikrényben elég sok civil szervezet van, sokat
támogatunk. Ez évi előirányzatot a tavalyinak megfelelően terveztük be.
Komjáti János körjegyző: 17.136.270 forint bankgarancia lett lehívva 5 milliós és
egy 11 milliós számlát fizettünk ki, összesen 16.419.464 forint. Nem értem miért lett
ez aláírva. Az Integrál nem fogadja el a garanciális munkát, mert a kezdetek óta
mondja, hogy a nem szakszerű használat miatt van. Én úgy gondolom, hogy sajnos
lesznek még gondjaink a múlttal.
Németh Tamás polgármester: a hátsó vészkijáratnál két ujjnyi nyílás van, ahol
„levegőzik” az épület.
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Az előterjesztéshez több kérdés, hozzászólás nem volt Ikrény község önkormányzat képviselő
– testülete 7 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal 2011 évi költségvetés tervezetét
elfogadva.

Megalkotja
Ikrény Község Önkormányzat Képviselő - testületének
5/2011. (II.16) r e n d e l e t é - t
az Önkormányzat és szervei 2011. évi költségvetéséről

Komjáti János körjegyző: a képviselő-testület a 2010. évi utolsó ülésen elfogadta az
ivóvíz rendeletet.
Jelezte a Pannon-Víz, hogy gond volt a rendelettel. Ikrényben is és másutt is a
szennyvíz kezelési díja nem annyi, mint másutt. Ez abból adódik, hogy „nyomott”
rendszerrel üzemel a szennyvíz elvezetés. Volt egy megállapodás arról, hogy ez 7
forintos árat jelent pluszban, amit eddig települési önkormányzat fizetett meg. Mi lesz
a 7 forinttal a továbbiakban azt kellene eldöntenünk, mert ez érinti a költségvetést.
350.000 forintos kiadás egy évben az önkormányzatnak. Javaslatom, hogy ezt az
összeget a továbbiakban ne az önkormányzat fizesse, hiszen valamennyi településen a
lakosok fizetik a többletköltséget.
Németh Tamás polgármester: havi 10 m3 átlagosan a fogyasztása családoknak,
akkor ez 70 forint többletköltséget jelent.
Javaslat a szennyvízelvezetés 7 forintos többletköltségét nem az önkormányzat fizeti.
Több kérdés, hozzászólás nem volt Ikrény község önkormányzat képviselő–testülete 7 igen, 0
tartózkodás és 0 nem szavazattal azt a javaslatot, hogy az önkormányzat a költségvetésébe

nem tervezi be a szennyvízelvezetés m3-enkénti 7 forintos többletköltségét elfogadva.

megalkotja

Ikrény község Önkormányzata képviselő - testületének
6/2011.(II.16.)
rendeleté-t
az ivóvíz és csatornadíjról, valamint a locsolási díj korrekcióról
szóló
15/2009.(XII.20)
rendelete
módosításáról
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Pallang Attila alpolgármester: az intézmények léte nincs veszélyben, ezzel a
költségvetéssel biztonságban működhetnek.
Interpellációk, bejelentések
Németh Tamás polgármester: a Sollers üggyel kapcsolatban peren kívüli
egyezségnél alacsonyabb összeget ajánlottunk fel. Ők ezt nem fogadták el, az eredeti
összegnél magasabb igénnyel léptek fel. Úgy egyeztünk meg, hogy nem tudunk velük
alkudozni, a jogi képviselő Settler Nóra beadja a kárigényünket. Ez arra vonatkozik,
amit a Sollers velünk szemben kíván érvényesíteni. 1.000.000 forint ez az összeg, így
el tudjuk kerülni, hogy perindítási költséget is fizessünk.
Csáki István képviselő: szeretném jelezni, hogy nagyon szemetes a falu és
környéke, lehetne–e fellépni ebben az ügyben pld. szemétgyűjtést szervezésével? Úgy
vettem észre, hogy egyre több lesz a szemét.
Németh Tamás polgármester: összeszedetni nincs emberünk. Ha a közmunka
program elindul, akkor nagyobb esély van rá, hogy a faluban összeszedetjük a
szemetet, bár nem elvárható, hogy mások magatartása miatt a közmunkásaink mindig
szemetet szedjenek.
Komjáti János körjegyző: tettenérés esetén tudjuk csak bizonyítani és szankcionálni.
A cigány önkormányzat felajánlotta, hogy közcélú foglalkoztatásban adjunk
lehetőséget arra, hogy letölthessék a kiszabott közmunkát. Ebből az irányból szerintem
el lehetne indulni.
Németh Tamás polgármester: Beszéltem a körzeti rendőrökkel is a szemetelés
ügyben, sajnos nagyon nehéz a szemetelőket tetten érni.
Tájékoztatásul elmondom, hogy az ifjúsági klub újraszerveződése elindult.
Pallang Attila alpolgármester: Ikrény település névtáblát elhagyva, az erdőgazdaság
területén már megint nagy mennyiségű szemét található. A jelenlegi rendelet milyen
szankciót ír elő?
Komjáti János körjegyző: 50 ezer forint bírság, bejelentés alapján.
Lőrincz Illés képviselő: a temető mögötti erdő területe is tele van szeméttel. Sok
kiszáradt fa is van ott, meg kellene tudni, hogy kinek lenne rá szüksége. Szervezzünk
takarítási napot és akinek szüksége van a tüzelőre, az elvihetné a kitakarítás fejében.
Németh Tamás polgármester: az erdészettel beszéltem, nem szeretik ezt a dolgot,
mert a biológiai szerepét is néznünk kell a kidőlt fáknak.
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Egyéb napirendi pont nem volt, így a polgármester megköszöni a részvételt és az ülést
20.15 órakor bezárja.

K. m. f.
Németh Tamás
polgármester

Komjáti János
körjegyző

Hitelesítők:
Lőrincz Illés
képviselő

Tóth Ildikó
képviselő
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