Ikrény község önkormányzat képviselő – testületének 7/2012. (IV.24.) számú jegyzőkönyve

7/2012.

Jegyzőkönyv
Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24-én (kedd)
20.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban tartott nyilvános üléséről
Jelen vannak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Németh Tamás polgármester
Pallang Attila alpolgármester
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 6 fő jelen van, így a képviselőtestület határozatképes, majd megnyitja az ülést.
Németh Tamás polgármester: jegyzőkönyv hitelesítőknek Lőrincz Illés és Ferenczy
Tamás képviselőket javasolja.
A jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslatot a képviselő-testület 6 igenlő szavazattal
elfogadta.
Németh Tamás polgármester: a napirendi pontok kiegészítésére és módosítására
tennék javaslatot. 8. napirendi pontként a járdaépítési projekt beindítását, míg 9.
napirendi pontként Rét utca Rába utca bekötő út elnevezését javasolnám tárgyalni.. A
kiegészítő javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta, meghatározva az ülés
napirendjét.
Napirend előtt:
Németh Tamás polgármester: beszámolnék a két ülés közötti eseményekről.
11/2012. (III.28.) Képviselő - testületi határozat:
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Ikrény Község Képviselő-testülete a 2011. augusztus 16-án kelt 63/2011. (VIII.16.)
Képviselő-testületi határozatát, amely alapján Ikrény község Önkormányzata és az
OTP Bank Nyrt. között 2011. szeptember 15-én 1-2-11-3700-0411-5 sz. folyószámla
hitelkeret szerződés aláírására kerül sor – az alábbiak szerint módosítja/kiegészíti:
A hitel futamideje módosításra kerül, a hitelkeret lejárata: 2012. május 31. A hitelkeret
összege a vonatkozó szerződés módosítás aláírásával egyidejűleg 5.000.000,- azaz
ötmillió forintra csökken. A hivatkozott 63/2011. (VIII.16.) Kt. sz. eredeti határozat
egyéb feltételei változatlanok. A szerződés aláírása 03.30-án megtörtént.
12/2012. /III.28/ képviselő-testületi határozat:
Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testülete, az Abda- Börcs-Ikrény Községek
Közoktatási Intézményi Társulása Gesztorönkormányzata Abda Község
Önkormányzata általi pályázat benyújtásához az önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatásokra a 4/2012./III.1 / BM. rendelet
alapján
társult formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó
intézmény fejlesztése, felújítása /Ikrényi tagóvoda fejlesztése /A pályázathoz a
benyújtott költségvetés alapján a projekt összköltsége
26.039.295 Ft. A pályázott
összeg 20.831.436 Ft. A pályázat önrésze 5.207.859 Ft. A pályázat önrészeként
ötmillió-kettőszázhétezer-nyolcszáz-ötvenkilenc
forintot
Ikrény
Község
Önkormányzata, mint a fejlesztéssel érintett épület tulajdonosa biztosítja éves
költségvetési rendeletében.
A pályázatot benyújtottuk, hiánypótlása folyamatban van.
13/2012. (III.28.) képviselő-testületi határozat:
Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ikrény Község Önkormányzata,
valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata között Győr Nagytérségi
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulása tudomásul vételével kötött
megállapodást, amely a társulási megállapodásban meghatározott önrészt meghaladó
(ön)rész megfizetésének átengedéséről szól e l f o g a d ja.
A szerződést az Önkormányzat részéről aláírtam.
2. Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről:

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet a lejárt határidejű határozatokról szóló, valamint
a két ülés közötti eseményekről szóló tájékoztató elfogadására.
Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem volt, Ikrény község önkormányzat
képviselő testülete 7 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazattal
A polgármester tájékoztatóját a két ülés közötti eseményekről, aktuális
feladatokról, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról elfogadja.

Napirendi javaslat
1./ 2011. évi belső ellenőrzési jelentés megvitatása (írásos előterjesztés)
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Előadó: Komjáti János körjegyző
2./ Rendeletalkotás a kirívóan közösségellenes magatartásokról. (írásos előterjesztés)
Előadó: Komjáti János körjegyző
3./ Előirányzatok módosítása a 2011. évi költségvetési rendeletben. (írásos előterjesztés)
Előadó: Németh Tamás polgármester
4./ Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtása (zárszámadás)
Előadó: Németh Tamás polgármester (írásos előterjesztés)
5./ Beszámoló a gyermekjóléti gyermekvédelmi ellátásról.
Előadó: Nagy Bernadett családgondozó (írásos előterjesztés)
6./ A Rábcatorok Sportcsarnok gazdasági helyzete.
Előadó: Németh Tamás polgármester (szóbeli előterjesztés)
7./ Ikrény SE nyertes TAO pályázat értékelése, újabb pályázat beadása.
Előadó: Németh Tamás polgármester (írásos előterjesztés)

8./ Széchenyi utca járdaszakasz javítási munkálatainak előkészületei.
Előadó: Németh Tamás polgármester
9./ Rét utca és Rába utca környezetében utca elnevezési ügyek
Előadó: Németh Tamás polgármester

Napirend tárgyalása:

1./ 2011. évi belső ellenőrzési jelentés megvitatása (írásos előterjesztés)
Előadó: Komjáti János körjegyző
Komjáti János körjegyző: jogszabályi környezet, minden év november 15-ig el kell
fogadni a belső ellenőrzési jelentést, a jegyző a felelős. A település esetében a
kistérségi társulás keretében belül oldjuk meg, összességében annyi feladata van a
testületnek, hogy a zárszámadás előtt fogadja el a jelentést. Az előző évi vizsgálat
átcsúszott erre az évre. Olyan problémákat tárt fel, amelyből egyik sem volt számunkra
ismeretlen. Az egyik a tavaly szeptemberi ikrényi iskola tagintézmény, szmsz,
házirend elfogadva. Munkáltatói szinten bérkompenzáció került meghatározásra. A
vizsgálat után a problémákat kezeltük, külön intézkedést nem javasolok.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
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:
26/2012. (III.28.) Képviselő - testületi határozat
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Ikrény Község Önkormányzata Képviselőtestülete a 2011. évi belső ellenőrzési jelentést,
a mellékelt formában e l f o g a d j a.
Külön intézkedési terv készítését nem tartja
szükségesnek a vizsgálat megállapításai
tükrében.
2./ Rendeletalkotás a kirívóan közösségellenes magatartásokról.
Előadó: Komjáti János körjegyző(írásos előterjesztés)
Komjáti János körjegyző: 04.15-től új rendszer van a szabálysértéseknél. A
települési jegyzőknek nincs szabálysértési hatáskörük, a kormányhivatalok járnak el
minden olyan ügyben is, amelyben eddig a jegyzők. Kicsit így kikerül a rendszerből az
önkormányzati rendeletekben megfogalmazott szabálysértési tényállás, hiszen a
rendszer ezt nem teszi jogforrássá. Ezért kerül a rendszerbe a közösségellenes
magatartás. Itt viszont nem a szabálysértési jogszabályok, hanem a közigazgatási
eljárási szabályok szerint van lehetőség felelősségre vonásra. A bevétel viszont nem
illetékbélyegben realizálódik
Kérdés:
Fodor Ildikó képviselő: lehet-e kiegészíteni?
Válasz:
Komjáti János körjegyző: ki lehet egészíteni, tehát az anyag azt tartalmazza, amely
jelenleg hatályos Ikrény községben és „átírjuk” szabálysértésből kirívóan
közösségellenes magatartássá.
Hozzászólás nem hangzott el.
Az előterjesztéshez több kérdés, hozzászólás nem volt Ikrény község önkormányzat
képviselő–testülete a 7 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal
Megalkotja
8/2012. /IV.25/ önkormányzati rendeletét

a közigazgatási bírsággal sújtható tiltott, közösségellenes magatartásokról,
és a közigazgatási bírság kiszabásának szabályairól.

3./ Előirányzatok módosítása a 2011. évi költségvetési rendeletben. (írásos
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előterjesztés)
Előadó: Németh Tamás polgármester
Németh Tamás polgármester: megváltozott a főösszeg ÖNHIKI és a Pannon Víz
végösszeg.
Kérdés nem hangzott el.
Hozzászólások:
Ferenczy Tamás képviselő: A pénzügyi bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
Komjáti János körjegyző: kialakítottunk egy olyan rendszert, hogy 02.15-ig
elfogadjuk a költségvetést, féléves és háromnegyed éves beszámolónál illetve
tájékoztatónál módosítjuk az előirányzatokat. Jól kialakult gyakorlat. Az új áht már
minden önkormányzat számára ezt a rendszert írja elő.
Az előterjesztéshez több kérdés, hozzászólás nem volt Ikrény község önkormányzat
képviselő–testülete a 7 igen, 0 tartózkodás és 0 ellenszavazat, szavazattal

Megalkotja
9/2012. /IV. 25/ önkormányzati rendeletét
az Önkormányzat és szervei 2011. évi költségvetéséről szóló
5/2011. /II.16/ önkormányzati rendelete módosításáról
4./ Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtása (zárszámadás)
Előadó: Németh Tamás polgármester (írásos előterjesztés)
Németh Tamás polgármester: Látható a számokból, hogy mindent megtettünk azért,
hogy egyensúlyba kerüljön a település költségvetése. Év végén volt a számlánkon
pénz, hogy biztonsággal tudjuk kezdeni a jelen esztendőt. A számok jó gazdálkodásról
tanúskodnak.
Kérdés nem volt.
Hozzászólások:
Ferenczy Tamás a pénzügyi és vagyongazdálkodási bizottság elnöke: Bizottságunk
ülésén áttekintette az elkészült beszámolót. Azt alaposnak tartották, a pénzügyi
folyamatokat tükrözőnek és egyhangúlag elfogadásra ajánlották a testület számára.
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Az előterjesztéshez több kérdés, hozzászólás nem volt Ikrény község önkormányzat
képviselő–testülete a 7 igen, 0 tartózkodás és 0 ellenszavazat mellett
Megalkotja

10/2012. /IV.25/ önkormányzati rendeletét
az Önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásának elfogadásáról
5./ Beszámoló a gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásról.
Előadó: Nagy Bernadett családgondozó (írásos előterjesztés)
Németh Tamás polgármester: A testületi ülésünk kései kezdete miatt Nagy
Bernadett családgondozó nincs jelen. Megkérem Körjegyző Urat a napirendi pont
ismertetésére.
Komjáti János körjegyző: a kistérség oldja meg a gyerekjóléti ellátás szolgáltatását.
Jövőre ez a szervezet nem lesz, viszont erre a szervezetre szükség van a településeken.
január 1-től saját magunknak kell megoldani, kiegészítve ezt a családsegítéssel.
A település gyerekjóléti ellátásával kapcsolatosan jók a számok, feltehetően jól
működik a jelzőrendszer, így megfelelő időben tudjuk kezelni a problémákat. Az
ikrényi társulással. Az a helyzet, hogy két éve még ugyanaz a személy nem számolt be
erről a területről. Ikrény a székhely, de nincs a szervezetnek vezetője.
Családgondozónk sincs. Most meghatározott időtartamban helyettes látja el a
feladatot. Ikrényi tapasztalat számokban kedvezőbbek, mint amit a szervezet sejtetni
engedne, de figyelni kell ezen a területen. Ikrényben a legtöbb a gyermekvédelmi
munka a legjelentősebb a körjegyzőség három települése közül. Látható a számokból,
hogy szinte minden előfordul. Ez a lakosság összetételéből fakad. Az ellenőrzések
megállapításai jók a területről. Szakszerűen jár el a körjegyzőség
Kérdés, hozzászólás nem volt.
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:
27/2012. (IV.24.) Képviselő - testületi határozat:
Ikrény Község Önkormányzata Képviselőtestülete
települési
gyermekjóléti,
gyermekvédelmi munkáról készült beszámolót
e l f o g a d j a. Megállapítja, hogy egyre
nehezebb helyzetben a terület ellátása jó
szintű.
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Felelős: Komjáti János körjegyző
Határidő: azonnal
6./ A Rábcatorok Sportcsarnok gazdasági helyzete.
Előadó: Németh Tamás polgármester (szóbeli előterjesztés)
Németh Tamás polgármester: 10 millió forint terhet ró az önkormányzatra, még
mínuszt is termel 3 millió forintot. Nyári táborok népszerűsítése egy lehetőség lenne.
Új bérleti díj rendszert kell megfogalmazni.
Kérdés nem hangzott el:
Hozzászólások
Ferenczy Tamás képviselő: két határozati javaslatot kívánok beterjeszteni az egyik a
sportcsarnok üzemeltetői szerződés felülvizsgálata május 15-től gondnok napi 4
órában.
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:
28/2012. (IV.24.) Képviselő - testületi határozat
Ikrény Község Önkormányzata Képviselőtestülete felül kívánja vizsgálni a Rábcatorok
Szabadidő és Sportközpont hasznosítására az
Ikrényi Községüzemeltető, Fenntartó és
Szolgáltató
Kft-vel
kötött
üzemeltetői
szerződést. Utasítja a tisztségviselőket, hogy az
egyeztetést végezzék el és javaslatukat
terjesszék a következő testületi ülés elé
elbírálásra.
Felelős: Németh Tamás polgármester
Komjáti János körjegyző
Határidő: 2012. május 30.
Ezt követően a bizottság elnökének második javaslatát terjesztett Németh Tamás
polgármester szavazásra. Szavazás eredményeképpen képviselőtestület – egyhangú
igennel – a következő határozatot hozza:
29/2012. /IV.24.) képviselő-testületi határozat:
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Ikrény Község Önkormányzata Képviselőtestülete
az Ikrényi Községüzemeltető,
Fenntartó és Szolgáltató Kft. gazdasági
eredményeit megismerve felhívja – a
képviseletet gyakorló polgármester útján – a
gazdasági társaság vezetését, hogy a személyi
jellegű kifizetések csökkentése érdekében a
gondnoki feladatokat egy személlyel biztosítsa.
Felelős: Németh Tamás polgármester
Határidő: 2012. május 15.

7./ Ikrény SE nyertes TAO pályázat értékelése, újabb pályázat beadása.
Előadó: Németh Tamás polgármester (írásos előterjesztés)
Németh Tamás polgármester: nyertes pályázat boldog tulajdonosa az Ikrény SE.
Fenntartásra, utánpótlás nevelésre lesz fordítva az összeg. Ez az elmúlt év eredménye.
Most azonban nagyobb fába vágtuk a fejszénket. Sportöltözőt szeretnénk hasonló
forrásból építeni. Ehhez kéri a testület támogatását.
Kérdés nem hangzott el
Hozzászólások:
Tóth Ildikó képviselő: beszéljünk a sportöltöző méreteiről.
Németh Tamás polgármester : mutatom a tervrajzon az eltéréseket.
Pallang Attila alpolgármester: rendezési terv ilyen módon történt kialakítása 2005
ben megtörtént ez már kezdetektől kialakításkor így volt. Ha megnyernénk a
pályázatot keresztül lehet-e vinni?
Csáki István képviselő: elhelyezésre máshol van lehetőség, pl. strandröpi pálya
Németh Tamás polgármester: mennyibe került a strandröpi pálya kialakítása
hajdanán?
Ferenczy Tamás képviselő: egymillió kettőszázezer forint.
Németh Tamás polgármester: egy területre nagyon komoly építési szabályzatok
vonatkoznak, amit be kell tartani. Azért a 6 méteres távolság, mert azt szabályozza
meg a rendezés. 1,5 millió forintból felállított strandröpi pályát nem kellene
tönkretenni. A szennyvízakna is olcsóbb bekötés szempontjából, a gázbekötés is
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olcsóbb. A villany is a legolcsóbb megoldás. A beruházást idén el kell kezdenünk. Az
épületet nem lehet elfordítani. Mindent kizártunk.
Pallang Attila alpolgármester: Esetleg gondoltam arra, hogy a pályázat megnyerése
után változna az ingatlanon belüli elhelyezés, ha módosítjuk a rendezési tervet
Ferenczy Tamás képviselő: elfogadásra javasolja önrész finanszírozását.
A körjegyző úr tájékoztatott bennünket, hogy rendezési terv mennyi idő alatt és
mennyi pénzből valósulhatna meg. Nem férünk bele
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:
30/2012. (IV.24.) Képviselő - testületi határozat
Ikrény Község Önkormányzata Képviselőtestülete egyetért Pályázat benyújtásával az
Ikrény Sportegyesület által a sportpályán
sportöltöző építésére a bemutatott tervek
alapján a látványsportok támogatására kiírt
pályázaton.
A pályázat önrészét biztosítja a sportegyesület
számára támogatásként a telekértékesítésből
befolyt többletbevétele terhére /konkrét összeg
a sportöltöző költségvetése elkészülte után
kerül meghatározásra/
Felelős: Németh Tamás polgármester
Komjáti János körjegyző
Határidő: 2012. május 1.
8./ Széchenyi utca járdaszakasz javítási munkálatainak előkészületei.
Előadó: Németh Tamás polgármester
Németh Tamáspolgármester: Ismerteti a konkrét építési paramétereket.
Kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Ferenczy Tamás képviselő: a pénzügyi bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a
polgármester úr által ismertetetteket
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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:
31/2012. (IV.24.) Képviselő - testületi határozat
Ikrény Község Önkormányzata Képviselőtestülete. Járdafelújítás munkálatait határozza
el a Győri úton, azt követően pedig a Vasútsor
utca bal oldalán. Az építés saját beruházásban
történik, a szükséges eszközök és mixerbeton
beszerzése után. A felújítás anyagi fedezetét a
telekértékesítésből befolyt többletbevétele
terhére biztosítja.
Felelős: Németh Tamás polgármester
Komjáti János körjegyző
Határidő: azonnal, befejezés, folyamatosan

9./ Rét utca-Rába utca által határolt bekötő út elnevezése.
Előadó: Németh Tamás polgármester (szóbeli előterjesztés)
Németh Tamás polgármester: „Rétköz” elnevezés a javaslatom, azért kértem, hogy
döntsünk, mert folyamatban vannak a területen az építési engedélyek és jó lenne már
oda beleíratni a címet.
Pallang Attila alpolgármester: nem szerencsés, a Rét utca miatt. Korábbi javaslatom
lenne, hogy történelmi személyiségek közül válasszunk. Ikrény templom védőszentje
Szent László utca lehetne.
Ferenczy Tamás képviselő: az utca nem teszi lehetővé, hogy történelmi személy
legyen, én a „Kurta közt” javasolnám.
Németh Tamás polgármester: napoljuk el egy hónappal az utca elnevezését. Az új
telektulajdonosokat Kérdezzük meg, adjuk meg ezt a jogot nekik. Következő ülésre
elnapolva. Saját álláspont kialakítása.
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:
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32/2012. (IV.24.) Képviselő - testületi határozat:
Ikrény Község Önkormányzata Képviselőtestülete. Az újonnan kialakított utcák utca
elnevezéséről nem dönt
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a következő
testületi ülésre – az érintett telektulajdonosokkal
is egyeztetve – dolgozzanak ki alternatív
javaslatokat az elnevezésre és terjesszék azt a
testület elé elfogadásra.
Felelős: Németh Tamás polgármester
Komjáti János körjegyző
Határidő: 2012. május 31.
Interpellációk, bejelentések, javaslatok:
Pallang Attila alpolgármester: forgalomlassító sziget.
Németh Tamás polgármester: vállaljatok be egy utcát, hogy hol lenne szükség
javításra. rakodóra kivezető út a közútkezelő feladata lenne.
Komjáti János körjegyző: Az utak, amelyek szerepelnek állami közutak. Javításukat
egyeztetni szükséges az közútkezelővel.
Németh Tamás polgármester: Ildi boltja előtti részen be van szakadva az aszfalt.
szegélyezés Nefelejcs utcáról ráfordulunk a Széchenyi utcára. szegélyezésről
árajánlatot kérünk.
Képviselők, ki melyik utcát vállalja? Pallang Attila új rész teljesen, Csáki István
Petőfi, József Attila utca enyém, Széchenyi utca. Illés Győri út.
Németh Tamás polgármester: falugyűlést e hét péntekre határoztuk meg. A rövid
határidő miatt új időpont meghatározása szükséges: május 15-én kedden 18.00 óra
Helyszín: Könyvtár.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
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:
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33/2012. (IV.24.) Képviselő - testületi határozat:
Ikrény Község Önkormányzata Képviselőtestülete. Az éves jóváhagyott munkatervét
módosítja. Az első féléves közmeghallgatás
időpontja 2012. május 15. / kedd /
Kezdete 18.00 óra Helyszíne: könyvtár
Utasítja a polgármestert a közmeghallgatás új
időpontra történő megszervezésére.
Felelős: Németh Tamás polgármester
Határidő: azonnal
Egyéb napirendi pont nem volt, így a polgármester megköszöni a részvételt és az ülést
23.00 órakor bezárja.
K.m f.
Németh Tamás
polgármester

Komjáti János
körjegyző

Hitelesítők:
Lőrincz Illés
képviselő

Ferenczy Tamás
képviselő
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