
 
Ikrény község önkormányzat képvisel� – testületének 4/2009. (II.16.) számú jegyz�könyve 

 

 
1 

 

1-4/2009. 

Jegyz�könyv 
 
 
Ikrény Község Képvisel�-testületének 2009. február 16-án (hétf�n) 18 órai  kezdettel 

a Polgármesteri Hivatalban tartott nyílt ülésér�l 
 
 
Jelen vannak:  

1. Gergó András polgármester 
2. Ferenczy Tamás képvisel� 
3. Németh Tamás képvisel�  
4. Németh Kálmán képvisel� 
5. Páros József Péter képvisel� 
6. Veres Béla képvisel� 
7. Dr Kovács Krisztina 
8. Takácsné Stipsits Ibolya 

 
Tanácskozási joggal: 

9. dr. Weller Tamás körjegyz� 
 10.   Csáki Lászlóné 
 
Gergó András polgármester köszönti a megjelenteket. Majd a jelenléti ív alapján megállapítja, 
hogy a megválasztott 8 képvisel�b�l 8 f� jelen van, így a képvisel� - testület határozatképes.  
 
A képvisel� – testületi ülés nyilvános volt, azon a község lakói közül 3 f� jelent meg. 
 
Jegyz�könyv hitelesít�knek Takácsné Stipsits Ibolyát és Ferenczy Tamás képvisel�ket 
javasolja.    
 
A jegyz�könyv hitelesít�kre tett javaslatot a képvisel�-testület 8 igenl�, egyhangú 
szavazattal elfogadta. 
 
A képvisel�-testület 8 igenl�, egyhangú szavazattal az el�terjesztett napirendet elfogadta.  

 
 
N a p i r e n d : 
 
 
1.)  Döntést igényl� ügyek  
 
a, Ikrény Község Önkormányzata és szervei 2009. évi költségvetési rendelet tervezetének 

megtárgyalása  
 El�adó: Gergó András 
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N a p i r e n d   t á r g y a l á s a:  
 
1.) Ikrény Község Önkormányzata és szervei 2009. évi költségvetési rendelet tervezetének 

megtárgyalása 
 
 El�adó: Gergó András 
 
 
Gergó András polgármester: 
A Pénzügyi Bizottság 2009. február 12- én ismételten megvitatta Ikrény Község 
Önkormányzatának 2009. évi költségvetési tervezetét és az ott elfogadott változtatások tükrében 
elkészült az új költségvetési tervezet melyet a tisztelt képvisel� testület már kézhez kapott. (A 
jegyz�könyv I. számú melléklete) Ehhez szóbeli kiegészítést nem kíván tenni, így felkéri a 
Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse az ott megfogalmazott határozati javaslatot. 
 
Páros József Péter Pénzügyi Bizottság elnöke:  
Javasolja, hogy bízzuk meg a polgármester Úrat azzal, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat egy 
esetleges intézményi társulásról. Konkrétan az iskola egy esetleges másik iskolával való 
társulásáról lenne szó. Ezen kívül részletes pénzügyi beszámolót szeretnének látni a sportcsarnok 
m�ködésér�l, melyen a bevételek és a kiadások is fel vannak tüntetve. Jó lenne újra 
tanulmányozni azt a szerz�dést is, mellyel megbízták Stangl Pétert az ügyvezet�i feladatokkal.  
 
Gergó András polgármester:  
A februári munkaterv szerinti ülésen sor fog kerülni arra, hogy napirendi pontként tárgyalják 
Ikrényi Községüzemeltet�, Fenntartó és Szolgáltató Kft. 2008. évi tevékenységér�l szóló 
beszámolóját, melyre az ügyvezet� Úr mellett a könyvel� is meg lesz hívva. Erre a testületi ülésre 
a megbízási szerz�dést is el�vesszük és újra tanulmányozzuk azt.  
 
 
Kérdések, hozzászólások: 
 
Németh Tamás képvisel�:  
A csarnokon nem tud túllépni, szerinte ez módosíthatja a költségvetést. A 11 milló Ft fejlesztési 
célú hiányt hitellel kell pótolnunk? 
 
Gergó András polgármester:  
Amennyiben nem sikerül fejlesztési célú bevételre szert tennünk, akkor igen. Fejlesztési célú 
bevétel például az építési telek értékesítéséb�l származó összeg. 
 
Páros József Péter Pénzügyi Bizottság elnöke:  
A 10. sz. melléklettel kapcsolatosan a gazdálkodási f�el�adótól szeretne kérdezni.  
2009. évben 53 millió forint a személyi juttatások összege. A 2010. évben 87 millió forint, 2011. 
évben 89,9 millió forint. Mi ennek az ugrásnak az oka? 
 
Csáki Lászlóné gazdálkodási f�el�adó: 
Az el�z� két évet amit terveztünk a költségvetésben el�rébb csúszik. Ez csökkeni fog, mert 
megsz�nt az óvodai munkabér.  
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Ferenczy Tamás képvisel�: 
Úgy gondolja, hogy addig nem tud érdemi döntést hozni a költségvetéssel kapcsolatosan, amíg 
nem látta a sportcsarnok pénzügyi beszámolóját.  
 
Németh Tamás képvisel�:  
Szerencsésnek tartotta volna, ha ezt az anyagot korábban már kézhez kapták volna.  
 
Gergó András polgármester:  
Kett� új elem található a költségvetési terv újabb változatában, melyek világos bet�kkel lettek 
szedve. Ez két helyen tapasztalható, egyik hogy ha az önkormányzat és bármely hozzá tartozó 
intézmény felújítására szeretnének pénzt költeni, akkor 2009. szeptember 30- ig a testület 
hozzájárulása szükséges. A másik, hogy 28.859.000. Ft- os ÖNHIKI támogatásra adjunk be 
pályázatot.  
 
Páros József Péter Pénzügyi Bizottság elnöke:  
Ismételten elmondja, hogy mennyire zavarja, hogy a csarnokkal kapcsolatos kiadások fixen 
szerepelnek, míg bevételként nem szerepel semmi.  
 
Gergó András polgármester:  
Az után érdekl�dik, hogy van- e olyan helyzetben a tisztelt képvisel� testület, hogy dönteni 
tudjon a költségvetési tervezet elfogadásában.  
 
Németh Tamás képvisel�:  
Az után érdekl�dik, hogy tavaly mekkora bevétele származott az önkormányzatnak a 
sportcsarnokból. 
 
Csáki Lászlóné gazdálkodási f�el�adó: 
Nem volt bevétele. A sportcsarnok a bevételeib�l fizeti a kiadásait. A 2009- es költségvetésben 
csak a hitel van betervezve és a havi 80.000. Ft-os benzin pénz. 
 
Dr. Weller Tamás körjegyz�:  
A kft. nem az önkormányzatnak az intézménye, hanem az önkormányzatnak a gazdasági 
társasága. Ha elolvassuk a rendelet tervezetet, hogy mire terjed ki a rendelettervezet, akkor 
láthatjuk, hogy az önkormányzatra és intézményeire. A kft. egy gazdasági társaság, melyre a 
gazdasági társaságról szóló törvény rendelkezései vonatkoznak mind a könyvvezetésre, mind a 
beszámolóra, adózásra vonatkozóan. Arra a kérdésre válaszolva, hogy a kft. m�ködése milyen 
mértékben befolyásolhatja Ikrény község 2009. évi költségvetését, az a válasza, hogy ha a 
sportcsarnok kigazdálkodja a rezsiköltségét, akkor ez egy plusz bevétel az önkormányzatnak. A 
kft. ügyvezet�jét a képvisel� testület nevezte ki, és ahogyan kinevezte úgy vissza is vonhatja ha 
nincsenek megelégedve a munkájával. 
 
Németh Kálmán képvisel�:  
Itt senki nem min�síti a kft. m�ködését, csak egy részletes pénzügyi beszámolót szeretnének 
látni. 
 
Ferenczy Tamás képvisel�: 
Az ÖHIKI be van tervezve, 28 millió Ft. Ennek a pontos részletei után érdekl�dik. 
 
Dr. Weller Tamás körjegyz�: 
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A Pénzügyi és Vagyonkezel� Bizottság ülésére készült egy el�terjesztés melynek címe Ikrény 
község Önkormányzata és intézményei 2009. évi költségvetésének stabilizációs programjához. 
Ez megtalálható a kiküldött anyagok között. Ebben szerepel (3. oldalon), hogy milyen 
feltételeknek kell megfelelnie az önkormányzatnak ahhoz, hogy pályázni tudjon erre az összegre: 
- 1000 f� feletti lakosságszámú község esetén körjegyz�séghez kell tartoznia az 
önkormányzatnak 
- Kapacitás-kihasználtsági feltételek (iskolára és óvodára vonatkozóan): 
Ha az önkormányzatnak van fenntartott intézménye, akkor kapacitási feltételeknek kell 
megfelelnie. Ez annyit jelent, hogy az óvoda esetében 2009-2010- es tanévben érje el a 
közoktatási tv. 1. sz. mellékletben szerepl� létszámadatoknak a 75%- át, az iskola esetében 1-3 és 
5-7 évfolyam esetében együttesen  az elvárt osztály és csoportlétszámnak a 75%- át. Az alapfokú 
oktatási intézmény 4. és 8. évfolyamain3000 f� vagy az alatti lakosság esetében a csoport illetve 
osztálylétszám 50%- át. Ikrényben a fenntartott iskolában ezek az osztálylétszámok nem 
teljesülnek.  
 
Ferenczy Tamás képvisel�: 
Ha ezt a költségvetési tervezetet megszavazzuk, akkor milyen kötelezettségeink lesznek a 28 
millió forintos támogatás tekintetében? 
 
Dr. Weller Tamás körjegyz�: 
A Pénzügyi Bizottság elnöke azt a javaslatot tette a képvisel�-testületnek, hogy támogassák az 
iskola társulásban történ� továbbm�ködését. Azért ekkora a hiány, mert ez a jelenlegi intézményi 
szervezetre készült, azzal a személyi el�irányzattal és azokkal a költségekkel.  
 
Ferenczy Tamás képvisel�: 
A társulásnak többféle változata létezik. Jelen esetben miben gondolkodhatunk? 
 
Dr. Weller Tamás körjegyz�: 
1-4 osztályos társulás lett kidolgozva, mert ezt tartottam a legcélszer�bbnek, a 
legoptimálisabbnak. Ahhoz, hogy a község az összes többi 2009. évi kötelezettségének eleget 
tudjon tenni, ráadásul úgy, hogy ebb�l a lakók semmit ne észleljenek ez a legbiztosabb megoldás. 
Ha ezt a programot fogadná majd el a képvisel�-testület – mert most csak arról szavazunk, hogy 
társulunk-e, arról nem, hogy milyen formában – pályázhatnánk majd az ÖNHIKI-re. Ha a 
társulásnak ez a verziója valósulna meg, jelent�s létszámleépítést eredményezne. A 2009. évi 
költségvetés szintén tartalmaz egy alapot, amire kés�bb lehet pályázni. Ennek a pályázatnak a 
feltételeit még nem ismerjük. A létszámleépítéssel járó költségek visszaigénylésével 
kapcsolatosan sem tudok most információval szolgálni. De tekintve azt, hogy nem egész évben 
kell a jelenlegi struktúrával az intézménynek m�ködnie, tudjuk, hogy kb. milyen bérmegtakarítás 
származhat ebb�l az intézkedésb�l. Ha az eddigieket folytatjuk tovább június-július hónapra az 
önkormányzat fizetésképtelenné fog válni. Azonban, ha létrejönne az általam kidolgozott társulás 
a 2009-es évet takaréklángon átvészelhetnénk. Nem lenne visszafizetési kötelezettség a 
normatívából, a 25 millió forint fennállna, ill. egy sokkal kisebb személyi el�irányzattal vágnánk 
neki a 2010-es esztend�nek. A társulás pedig egész évben plusz bevételt jelentene a községnek.  
 
Ferenczy Tamás képvisel�: 
Akkor aki ezt a költségvetési tervezetet megszavazza, az azt is megszavazza, hogy az 1-4 
évfolyam m�ködik tovább az Ikrényi Általános Iskolában? 
 
Gergó András polgármester:  
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Nem. Kett� döntésnek kell most megszületnie, melyek szerepelnek a jegyz� Úr által készített 
stabilizációs programban 15. oldalán pontonként fel van sorolva. Az egyik döntés, hogy az 
Ikrényi Általános Iskolát közoktatási társulási keretek között kívánjuk- e fenntartani és ha igen 
akkor ennek tükrében a költségvetési rendeletünket elfogadjuk vagy nem. 
 
Ferenczy Tamás képvisel�: 
Van egy személy, aki Ikrényben és Abdán az óvoda titkári feladatokat ellátja, s�t Börcsön is lát el 
feladatot. Az � bérét melyik önkormányzat fizeti? 
 
Dr. Weller Tamás körjegyz�: 
Mikor az óvodai társulás létrejött a nevezett személy élelmezésvezet�ként dolgozott, miközben 
konyha már nem m�ködött az intézményben. Csak a kész ételt tálalták és így az � állását mentve 
bíztuk meg óvoda titkári feladatokkal. A bérét természetesen lakosságarányosan a három 
önkormányzat fizeti. 
 
Páros József Péter Pénzügyi Bizottság elnöke:  
Úgy érzi, hogy az 1-8 évfolyamos társulás megszavaztatása sokkal könnyebb feladat, mint az 1-4 
évfolyamos társulásé. Javasolja, hogy az 1-8 évfolyam helybenhagyásával kezdjenek el tárgyalni. 
 
Gergó András polgármester:  
Véleménye szerint az asztalnál ül�k mindegyike ezzel egyetért. Az elkövetkez� id�ben részletes 
kidolgozásra kerül ez a verzió is. 
 
Németh Kálmán képvisel�:  
Meddig kell leadni a pályázatot?  
 
Dr. Weller Tamás körjegyz�: 
A tavalyi gyakorlat szerint két fordulós lesz. Az els� forduló április hónap közepe, a második 
forduló augusztus, szeptember hónap. 
 
Németh Kálmán képvisel�:  
Áprilisig nem tudunk társulni, ki van zárva. 
 
Dr. Weller Tamás körjegyz�: 
A közoktatási törvény kimondja, ha a fenntartó a közoktatási intézményében átszervezést tervez, 
akkor arról tárgyév március 31- ig döntésnek kell születnie. Az ÖNHIKI-re pedig csak akkor 
tudunk pályázni, ha már van egy él� társulásom. 
 
Németh Kálmán képvisel�:  
Olyan társulást kellene létrehozni, ami nem csak belemegy abba, hogy maradjon helyben az 1-8 
évfolyam, de törekedjen is arra, hogy a diákokat megtartsa, ne menjenek el másik intézményekbe. 
 
Veres Béla képvisel�:  
Az után érdekl�dik, hogy milyen következményekkel jár, ha úgy döntünk társulunk és végül még 
sem sikerül. 
 
Dr. Weller Tamás körjegyz�: 
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Az önkormányzat önhibáján kívül nem tudott társulni, minden úgy m�ködik tovább, mint eddig. 
Természetesen ugyan azt az anyagi következményt vonja maga után, mint ha azt mondtuk volna, 
nem társulunk.  
 
Páros József Péter Pénzügyi Bizottság elnöke:  
A fenntartón keresztül kellene közelíteni a társulási megkeresésnél. Akár azt is el tudnám 
képzelni, hogy ottani pedagógusoknak órát tudnánk nálunk biztosítani, hiszen nincsen minden 
szakos nevel�nk.  
 
Gergó András polgármester mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott 
el azt szavazásra felterjesztette. 
 
Ikrény község önkormányzat képvisel� – testülete a napirendi ponttal kapcsolatosan 5 igen, 0 
tartózkodás és 3 nem szavazattal a következ� határozatot hozza: 
 

10/2009. (II.16.) Képvisel� - testületi határozat 
 

Ikrény község önkormányzatának képvisel� – testülete az 
önkormányzat és szervei 2009. évi költségvetésére vonatkozó 
rendelet tervezetet elutasította. 
 
Felel�s: Gergó András polgármester 
Határid�: azonnal            

 
Gergó András polgármester tájékoztatta a jelenlév� képvisel� – testületi tagokat, tekintettel a 
napirendi pont fontosságára, az általános iskola jöv�beni fenntartásának kérdését és ehhez 
kapcsolódóan az önkormányzat és szervei 2009. évi költségvetésér�l szóló rendelet tervezettel 
kapcsolatosan 2009. február 19-re rendkívüli testületi ülést hív ismételten össze. 
 
Egyéb napirend nem volt, így a polgármester megköszöni a részvételt és az ülést 18 óra 53 
perckor bezárja. 
 
 

Kmf 
 
 
      Gergó András                                                           Dr. Weller Tamás 

        polgármester       körjegyz� 
 
 
Hitelesít�k: 
 
 
   Takácsné Stipsits Ibolya                           Ferenczy Tamás 

képvisel�                                          képvisel� 


