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1-5/2009. 

J e g y z � k ö n y v 
 
 
 

Ikrény Község Képvisel� - testületének 2009. február 19-én (csütörtökön) 19 órai  kezdettel az 
ikrényi önkormányzat tanácstermében megtartott rendkívüli 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. Dr Kovács Krisztina 
7. Takácsné Stipsits Ibolya 

 
Tanácskozási joggal: 

8. dr. Weller Tamás körjegyz� 
   9.   Csáki Lászlóné 
 
 
Gergó András polgármester köszönti a megjelenteket. Majd a jelenléti ív alapján megállapítja, 
hogy a megválasztott 8 képvisel�b�l 7 f� jelen van - Veres Béla képvisel� korábban jelezte 
távolmaradását - , így a képvisel� - testület határozatképes.  
 
A képvisel� – testületi ülés nyilvános volt, azon a  község lakói közül 1 f� jelent meg. 
 
Jegyz�könyv hitelesít�knek Páros József Péter és Németh Kálmán képvisel�ket javasolja.    
 
A jegyz�könyv hitelesít�kre tett javaslatot a képvisel�-testület 7 igenl�, egyhangú 
szavazattal elfogadta. 
 
A képvisel�-testület 7 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 intézményei 2009. évi költségvetésér�l szóló rendelet 
tervezet 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:  
 
 
I.) IKRÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2009. ÉVI 

KÖLTSÉGVETÉSÉR�L SZÓLÓ RENDELET TERVEZET MEGTÁRGYALÁSA 
 

 El�adó: Gergó András 
 
Gergó András polgármester: 
 
Dr Weller Tamás jegyz� Úr elkészítette Ikrény község Önkormányzata és intézményei 2009. évi 
költségvetésének stabilizációs programját. Ezzel kapcsolatosan várja a kérdéseket, 
hozzászólásokat. (A jegyz�könyv I. számú melléklete) 
 
Kérdések, hozzászólások: 
 
Gergó András polgármester: 
Két határozati javaslatról beszélhetnénk. Az egyik az el�terjesztés 15. oldalán olvasható 
határozati javaslat azzal a javítással, hogy az 1-4 osztály helyben tartásával helyébe, els�sorban 
az 1-8 osztály helyben tartásával lép.  
Tehát a határozati javaslat úgy hangzik: - az általános iskolát 2009. június 16. napjával 
közoktatási társulás keretében kívánja fenntartani, els�sorban az 1-8 osztály helyben tartásával. A 
képvisel�-testület felkéri Gergó András polgármester Urat, hogy a környez� önkormányzatok felé 
vegye fel a kapcsolatot.    
 
Németh Tamás képvisel�:  
Nem ért egyet azzal, hogy els�sorban. 
 
Gergó András polgármester:  
A másik alternatíva az, hogy az els�sorban szó kimarad.  
 
Németh Kálmán képvisel�: 
Az elmúlt évek során kiderült, hogy sajnos nem tudunk gesztorok lenni. Ha kis település iskoláját 
választanánk, � biztosan azért társulna, hogy fennmaradjon. Ellenben egy jó osztálylétszámú  
iskolának nem ez lenne a célja és arra sem törekedne, hogy az ikrényi tanulókat helyben tartsa.  
 
Gergó András polgármester mivel az el�terjesztéssel kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem 
érkezett, azt szavazásra felterjesztette. 
 
Ikrény község önkormányzat képvisel� – testülete a napirendi ponttal kapcsolatosan 7 igen, 0 
tartózkodás és 0 nem szavazattal a következ� határozatot hozza: 
 
 

11/2009. (II.19.) Képvisel� - testületi határozat 
 

Ikrény község önkormányzatának képvisel� – 
testülete az Ikrényi Általános Iskolát 2009. június 
16. napjával közoktatási társulás keretében 
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kívánja fenntartani, az 1-8. osztály helyben 
tartásával.  
 
A képvisel� – testület felkéri Gergó András 
polgármester Urat, hogy a társulással 
kapcsolatosan a környez� önkormányzatok felé 
vegye fel a kapcsolatot és a társulás 
létrehozásával kapcsolatos elkészít� 
intézkedéseket tegye meg. 
 
Határid�: 2009. március 15. 
Felel�s: Gergó András polgármester 

 
 
Gergó András polgármester mivel az önkormányzat és szervei 2009. évi költségvetési rendelet 
tervezetével kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem érkezett, azt szavazásra felterjesztette. 
(A jegyz�könyv II. számú melléklete) 
 
Ikrény község önkormányzatának képvisel� - testülete a témával kapcsolatban 7 igen 0 
tartózkodás és 0 nem szavazattal az önkormányzat és szervei 2009. évi költségvetésér�l az alábbi 
rendeletet alkotta meg:  
 
 

IKRÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL� - TESTÜLETÉNEK 
 

5/2009.(II.20.) 
 

R   E   N   D   E   L   E   T   E 
 

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS SZERVEI 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉR�L  
(A jegyz�könyv III. számú melléklete) 

 
 
 
Gergó Andárs polgármester:  
Szakmai segítséget szeretne kérni a környez� önkormányzatokkal történ� kapcsolatfelvétel során. 
Nem csak létszámadatokkal szeretne odamenni, tárgyalni. Biztosan kíváncsiak lesznek majd 
ránk, a helyszínre és az egész történetre.  
Gergó András polgármester Úr tájékoztatja a jelenlév�ket, hogy a holnapi naptól szeretne egy 
polgármesteri utasítást foganatosítani az önkormányzat és intézményei felé. A 2009. évi 
költségvetésben keletkez� mérleghiány helyreállítása és az önkormányzat fizet�képességének 
meg�rzése érdekében 2009. február 19. napjától felfüggeszti - a hatósági és az alapvet� lakossági 
szolgáltatások kivételével – nem kötelez� önkormányzati feladatok finanszírozását. Erre addig 
lesz szükség, amíg nem látjuk a munkabérek fedezetét. 
 
Németh Tamás képvisel�: 
Az után érdekl�dik, hogy mi lesz a szociális juttatásokkal. 
 
Dr Weller Tamás körjegyz�: 



 
Ikrény község önkormányzat képvisel� – testületének 5/2009. (II.19.) számú jegyz�könyve 

 

 
4 

 

Az kötelez�, természetesen csak addig, amíg az önkormányzatnak az anyagi lehet�ségei a 
rendelkezésre állnak. 
 
Németh Tamás képvisel�: 
Elmondja, hogy érdekl�dtek nála, lehet-e még kérelmet beadni.  
 
Gergó András polgármester:  
Igen, lehet. 
 
Ferenczy Tamás képvisel�: 
Javasolja, hogy a társulási tárgyalásokon mindenképpen vegyen részt.  
 
Gergó András polgármester:  
A kapcsolatfelvételt követ�en az oktatásvezetésért felel�s személyt szeretném ide kihívni és 
helyben tárgyalni vele.  
 
Németh Kálmán képvisel�:  
Ügyeljünk arra is, hogy a társulást követ�en ne csak 1-2 évig maradjanak iskolánk tanulói a 
gyermekek. A cél az, hogy 1-8 évfolyamot itt járják. 
 
Gergó András polgármester mivel több kérdés, hozzászólás, javaslat egyéb napirendi pontra nem 
volt, megköszönte a részvételt és az aktív munkát, majd a képvisel�testületi ülést 19.15 órakor 
bezárta. 
 
 
 

Kmf 
 
 
      Gergó András                 Dr. Weller Tamás 

        polgármester körjegyz�                
 
 
Hitelesít�k: 
 
 
 
 
       Páros József Péter Németh Kálmán                        
 Képvisel� képvisel� 
                                          
 


