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1-2/2009.

Jegyz könyv
Ikrény Község Képvisel -testületének 2009. február 9-én (hétf n) 17 órai kezdettel a
Polgármesteri Hivatalban tartott nyílt ülésér l
Jelen vannak:

Tanácskozási joggal:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gergó András polgármester
Ferenczy Tamás képvisel
Németh Tamás képvisel
Németh Kálmán képvisel
Páros József Péter képvisel
Veres Béla képvisel
Dr Kovács Krisztina

8. dr. Weller Tamás körjegyz

Gergó András polgármester köszönti a megjelenteket. Majd a jelenléti ív alapján megállapítja,
hogy a megválasztott 7 képvisel b l 6 f jelen van, így a képvisel - testület határozatképes.
Takácsné Stipsits Ibolya munkahelyi elfoglaltsága miatt távolmaradását a képvisel – testületi
ülésr l el re jelezte.
A képvisel – testületi ülésen a község lakói közül senki sem jelent meg.
Jegyz könyv hitelesít knek Veres Béla és Németh Tamás 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.

Napirend:
1.) Beszámoló a lejárt határidej önkormányzati döntések (határozatok, rendeletek)
végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés közötti legfontosabb eseményekr l
El adó: Gergó András polgármester
2.) Döntést igényl ügyek
a,

Ikrény Község Önkormányzatának 2009. évi költségvetési tervezete
El adó: Gergó András polgármester
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3.) Interpellációk

N a p i r e n d t á r g y a l á s a:

I.) BESZÁMOLÓ A
(HATÁROZATOK,

LEJÁRT
HATÁRIDEJ
ÖNKORMÁNYZATI
DÖNTÉSEK
RENDELETEK) VÉGREHAJTÁSÁRÓL, TÁJÉKOZTATÓ A KÉT
ÜLÉS KÖZÖTTI LEGFONTOSABB ESEMÉNYEKR L

El adó: Gergó András polgármester
Gergó András polgármester:
Lejárt határidej határozatunk nincs. Amint ismeretes a Gy ri Többcélú Kistérségi Társulás az
Ikrényi és Gy rújbaráti Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézményekkel
együttm ködve Gyermekek és Fiatalok Integrációs programjai a gy ri kistérség címmel nyertes
pályázat résztvev i vagyunk. Ebb l ered en megkezd dött az ifjúsági információs pontok
kialakításának munkálatai a civilházban. E munka eredményeként az épület teljes bels felújítása
fog megtörténni.
A Gy ri Kommunális Szolgáltató tájékoztatója szerint a lakossági kommunális folyékony
hulladék elszállítására alvállalkozót alkalmaz. Így az eddigi 10 m3-es szállító járm helyett 5 m3es járm vel fog a szolgáltatás m ködni.
A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház mobil tüd sz rés tárgyában keresett meg bennünket. E
megkeresés lényege a következ :
• jelenleg a vizsgálat a 40 év feletti korosztály részére ingyenes és háziorvosi beutaló sem
kell hozzá.
• a 18-39 éves kor között azonban kizárólag munka alkalmassági célból, házi illetve
üzemorvosi beutalóval térítéses, azaz bruttó 850 Ft a tüd sz rés.
A szolgálat által üzemeltetett sz r buszoknak parkolóhelyet valamint villamos csatlakozási
pontot kérnek biztosítani.
Jelenlegi ismereteink szerint mintegy 720 f tartozik abba a korcsoportba, melynek e szolgáltatás
csak térítési díj ellenében m ködik. Javaslom megfontolni a Tisztelt Képvisel -testületnek, hogy
e korcsoport térítési díjának átvállalásával - cca 600.000 Ft - biztosítsuk Ikrény valamennyi 18 év
feletti lakójának a tüd sz rést.
Az Öregmajorban lakók azzal a megkereséssel fordultak hozzánk, hogy a majorba vezet földút
egy része nem járható. A közelmúltban egy ment autót kellett a sárból kimenteni. Az út
tulajdonosa az INICIA Rt. akit kötelezni lehet az út állagmeg rz karbantartásának elvégzésére.
Az igazsághoz azonban az is hozzátartozik, hogy az erd gazdaság jelent s mennyiség fát
termelt ki, és szállított el. Ezen szállító járm vek okozták els sorban az út állapotának a
megromlását. A bejelentést követ en úgy az út tulajdonosával, mint az erd gazdaság
képvisel jével felvettem a kapcsolatot, és kértem haladéktalan ügyintézésüket.
Szintén lakossági észrevételként tudom tájékoztatni a Tisztelt Képvisel -testületet, hogy a
faluban egyébként jól m köd gyógyszertár nyitvatartási ideje kevésnek bizonyul. Ugyanis az
elmúlt év közepéig napi hat órában volt nyitva a magángyógyszertár. Ez az állapot úgy a
betegnek, mint a vállalkozónak megfelelt. A múlt év második felében a gyógyszertár nyitva
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tartása napi kett órára csökkent. E csökkenés oka pedig az volt, hogy a vállalkozó egy másik
településen is megkezdte a szolgáltatást, így csökkentenie kellett az ikrényi nyitvatartási id t. A
vállalkozóval történt személyes találkozó alkalmával elhangzott, hogy az eredeti elképzelés
szerint 2007. decemberére helyre állt volna az eredeti nyitva tartás, ám ezt egyéb okok miatt a
vállalkozó nem tudta teljesíteni. Mivel hosszú távon a jelenlegi nyitva tartás ideje nem
megnyugtató, ezért kérem a Tisztelt képvisel -testület állásfoglalását, hogy milyen irányba
kezdjünk tárgyalásokat.
Kérdések, hozzászólások:
Ferenczy Tamás képvisel :
Korábban volt olyan, hogy az orvosi rendel ben volt egy ún. kézi gyógyszertár. Ezt nem lehetne
újra megvalósítani?
Gergó András polgármester:
A jelenlegi jogszabályok sajnos ezt nem igazán teszik lehet vé. A doktor Úrral is egyeztetve
jutottunk el odáig, hogy els körben nézzük meg, mit engednek meg a jogszabályi feltételek,
utána pedig azt vizsgáljuk, hogy ehhez milyen adottságaink, lehet ségeink vannak. Nem tudjuk,
hogy meghatározó-e a település lakosainak száma abban, hogy egy településen hány gyógyszertár
m ködhet.
Kérdés, hozzászólás nélkül a képvisel -testület 7 igen 0 tartózkodás és 0 nem, egyhangú
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
6/2009. (II.09.) Képvisel - testületi határozat
Ikrény Község Képvisel -testülete a lejárt
határidej
önkormányzati
döntések
végrehajtásáról, és a két ülés közötti eseményekr l
szóló beszámolót az el terjesztésnek megfelel en
elfogadja.

Felel s: Gergó András polgármester
Határid : azonnal

II.) DÖNTÉST IGÉNYL
a,

ÜGYEK

Ikrény Község Önkormányzatának 2009. évi költségvetési tervezete
El adó: Gergó András polgármester

Gergó András polgármester:
A 2009. évi költségvetési tervezet korábbiakban írásos formában már kiküldésre került. Felkéri a
Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy az ülésen megfogalmazódott gondolatokat, kérdéseket
ismertesse a tisztelt Képvisel - testülettel.
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Páros József Péter Pénzügyi Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság 2009. február 5-én tartott ülést a 2009. évi költségvetési tervezettel
kapcsolatban. Itt elmondták véleményüket, értékelték a tervezetet és megtakarítási célokra
javaslatokat tettek.
Látható, hogy mintegy 65 Millió Ft a betervezett hiány, amire nincs illetve akkor még nem volt
fedezet. Nem emlékszik rá, hogy Ikrény költségvetésében bármikor is ekkora hiánnyal kellett
volna számolni. Ennek a hiánynak egy része korábbi évr l áthúzódó fizetési kötelezettség. Másik
részét az okozza, hogy az önkormányzat a különböz jogcímeken kapható támogatásoknak csak
egy részét kapja meg, tehát csökkent az állami támogatás is. Valamennyi intézményünket érinti a
csökkentés. Próbáltunk olyan területen elvenni pénzt, amely nem lehetetleníti el a szervezetet
vagy civil intézményt. Nincs akkora tartalék ebben a költségvetésben, ami fedezné ezt a hiányt.
42.726.000 Ft az az összeg, amely megmaradt hiányként, és ennek fedezetére nem talált a
Pénzügyi Bizottság javaslatra méltó összeget. A Pénzügyi Bizottság azt tanácsolja a képvisel testületnek, fogadják el a költségvetési törvényt, mert a törvény kötelez, hogy legyen határid re a
községnek egy alap költségvetése. Fogadjuk el els változatként az itt megfogalmazottakat és
tovább kell keresni a 42 millió Ft fedezetét. Ez egy olyan nagyságrend hiány, hogy nem tudnám
megmondani, mi az az értékesíthet vagyontárgy, vagy átszervezéssel megtakarítható összeg,
amely ezt a hiányt teljes egészében fedezné. Mindenkit arra kér, hogy mondja el javaslatát a
költségvetés kiigazítására.
Kérdések, hozzászólások:
Ferenczy Tamás képvisel :
Szeretné megtudni, hogy az önkormányzat költségvetési támogatása alatt az óvoda és az iskola
normatíváit kell érteni? Mindenféle támogatást amit az állam ad?
Gergó András polgármester:
Igen.
Ferenczy Tamás képvisel :
2008- ban ez 71.972.000. Ft, most 2009- ben 47.014.000. Ft plusz az óvodai normatívák. Arra
lenne kiváncsi, hogy az Abda – Börcs - Ikrény Községek Körjegyz ségét mekkora összeg
normatíva illeti meg az ikrényi óvodások után. Ezt az összeget pedig a 47 millió Ft-hoz hozzá
kellene adni.
Dr Weller Tamás körjegyz :
Így van. Az óvodások után igényelt normatíva 11.768.667. Ft, de ez a 171 f után. Tehát, ha
szeretnénk megkapni az ikrényi óvodások után lehívott normatíva összegét, akkor a 11.768.667
Ft- ot el kell osztani 171 f - vel és meg kell szorozni 54 f vel.
Németh Tamás képvisel :
Az durván 3.716.211. Ft.
Ferenczi Tamás képvisel :
Az 1.560.000. Ft után érdekl dik, ami a költségvetésben szerepel.
Dr Weller Tamás körjegyz :
Ez a kiegészít normatíva. A kiegészít kistérségi normatívát nem tartalmazza a költségvetési
tervezet, mert ezt majd a kistérség adja. Ennek összege kb. 10 millió Ft.
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Ferenczi Tamás képvisel :
Konkrétan szeretné tudni azt az összeget, amit hozzá kell adni a 42 millió Ft-hoz.
Gergó András polgármester:
Összegszer en most nem tudja prezentálni, hogy mennyi kiegészít kistérségi normatívára
leszünk jogosultak. Már dolgozik az ügyön és a hét második felében várhatóan ezt pontosan meg
tudja mondani.
Németh Tamás képvisel :
Akkor kimondhatjuk, hogy a hiány 41 millió.
Dr. Weller Tamás körjegyz :
14.886.728. Ft az a normatíva, amit Abda az óvodára beállított és meg is igényel majd. Ennyi jár
a 2009-es költségvetésre törvény szerint. Ha ezt hozzáadjuk a 2009. évi állami normatívához,
akkor azt lehet látni, hogy a különbség durván 10 millió Ft.
Tavaly az önkormányzatnak sajátos felhalmozási bevétele 47,5 millió Ft volt építési telkek
értékesítéséb l. Idén viszont nem fog tudni ekkora összeg saját bevételt realizálni, ezért ekkora
ez a hiány.
Egyrészt van 10 millió Ft , kb. 30%- os állami normatíva csökkenés. Amit tavaly hozzá tudott
tenni az önkormányzat saját forrást, azt idén már nem fogja tudni hozzátenni. Ki lehet mondani,
hogy az önkormányzat fejlesztési célú bevételeit tette bele az iskolába és ezért ekkora a hiány.
Igaz, van négy darab értékesíthet építési telke az önkormányzatnak, de úgy gondolom, hogy
senki sem vállal azért garanciát, hogy az a 2009- es esztend ben el is fog kelni.
Ferenczy Tamás képvisel :
Ezzel a bevétellel akkor nem is számolt a költségvetés?
Dr. Weller Tamás körjegyz :
Nem, nem tettük bele.
A képvisel -testület 7 igen 0 tartózkodás és 0 nem, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
7/2009. (II.09.) Képvisel - testületi határozat
Ikrény község önkormányzatának képvisel –
testülete a Pénzügyi- és Vagyonkezel
Bizottságnak az önkormányzat és szervei 2009.
évi
költségvetésével
kapcsolatosan
tett
javaslatait elfogadta, ugyanakkor a költségvetési
tervezetben meglév
hiány fedezetének
kidolgozására a napirendi pontot a Bizottság elé
vissza utalta – a napirenddel kapcsolatosan a
döntést elnapolta.
Felel s: Páros József PVB elnöke
Gergó András polgármester
Határid : 2009. február 16.
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3) Interpellációk
Páros József Péter képvisel :
Felhívja a jelenlév k figyelmét, hogy a sportcsarnok gazdálkodását is meg kell vizsgálni. Várja a
részletes beszámolót a múlt évr l. Ezen kívül szeretné még, ha a többiek is meger sítenék azt a
tényt, miszerint a sportcsarnok üzemeltetésére az önkormányzat létrehozott egy kft-t. Ennek a kftnek a létrehozója és tulajdonosa a képvisel testület. Ebben a kft- ben magánszemélyek
nincsenek. Itt szeretné hangsúlyozni, hogy sem , sem a polgármester, sem pedig az asztal körül
ül személyek nem tagjai ennek a kft-nek. A kft-t két ember vezeti: Stangl Péter és Hoffman
Gergely. k sem tagjai a kft-nek. k alkalmazottak, akik bért kapnak a tevékenységükért.
Dr Kovács Krisztina képvisel :
Az után érdekl dik, hogy szükséges-e felvenni személyt az önkormányzathoz igazgatási
ügyintéz státuszba ilyen rossz anyagi körülmények között?
Dr. Weller Tamás körjegyz :
Igen, mivel az átcsoportosítás nem megoldható a kis létszám miatt, az ügyintéz pedig szülési
szabadságra megy.
Dr Kovács Krisztina képvisel :
Az állásra ikrényiek is pályázhatnak?
Gergó András polgármester:
Természetesen igen. Mindenki pályázhat aki megfelel a kiírásnak. A pályázat a település
honlapján és a kfk.gov.hu honlapon is olvasható
Egyéb napirend nem volt, így a polgármester megköszöni a részvételt és az ülést 17 óra 33
perckor bezárja.
Kmf
Gergó András
polgármester

Dr. Weller Tamás
körjegyz

Hitelesít k:
Veres Béla
képvisel

Németh Tamás
képvisel
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