Ikrény község önkormányzat képvisel – testületének 1/2009. (I.19.) számú jegyz könyve
1-1/2009.

Jegyz könyv
Ikrény Község Képvisel -testületének 2009. január 19-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 8 képvisel b l 7 f jelen van, így a képvisel - testület határozatképes.
Németh Kálmán alpolgármester 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 Takácsné Stipsits Ibolya és dr Kovács Krisztina képvisel ket
javasolja.
A jegyz könyv hitelesít kre tett javaslatot a képvisel -testület 7 igenl , egyhangú
szavazattal elfogadta.
Gergó András polgármester javaslatot tesz arra, hogy 2.) Döntést igényl ügyeknél f) napirendi
pontként „Luxusadóról szóló tv. hatályon kívül helyezése” és g) napirendi pontként „Társulási
Megállapodás módosítása” ügye” kerüljön felvételre.
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
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a,

Rendelet az ingatlanok házszámozásáról és közterületek elnevezésér l
El adó: dr Weller Tamás körjegyz

b, Rendelet a 2009. évi igazgatási szünet elrendelésér l
El adó: dr Weller Tamás körjegyz
c,

A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 24/2002. (III.08.) rendelet módosítása
El adó: dr Weller Tamás körjegyz

d, Hitelszerz dés átárazása
El adó: Gergó András polgármester
e,

Abda-Börcs-Ikrény községek Körjegyz ségének hivatalában dolgozó köztisztvisel k
2009. évi teljesítményértékelés irányelveinek meghatározásához
El adó: dr Weller Tamás körjegyz

3.) Interpellációk

N a p i r e n d t á r g y a l á s a:
I.) BESZÁMOLÓ

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

El adó: Gergó András polgármester
Gergó András polgármester:
Ismerteti az írásos el terjesztés tartalmát. (A jegyz könyv I. számú melléklete)
Kérdések, hozzászólások:
Dr. Kovács Krisztina képvisel :
Az után érdekl dik, hogy a járm vek behajtási engedélyével kapcsolatos korábbi rendelet hatálya
alá tartozik –e a Gy ri utca és a Vasútsor utca?
Gergó András polgármester:
A Gy ri utca, a Vasútsor utca és a Széchenyi utca nem tartozik a rendelet hatálya alá. Ha a
rendelet hatálya alá tartozó utcák valamelyikén közlekedési akadályt jelent ilyen jelleg járm
parkol, akkor ezt az út tulajdonosa vagy kezel je felé kell jelezni.
Gergó András polgármester a napirendi pontot mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el,
szavazásra bocsátotta.
Ikrény község önkormányzat képvisel – testülete a napirendi ponttal kapcsolatosan 7 igen, 0
tartózkodás és 0 nem szavazattal a következ határozatot hozza:
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1/2009. (I.19.) 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

ÜGYEK

a.) Rendelet az ingatlanok házszámozásáról és közterületek elnevezésér l
El adó: dr Weller Tamás körjegyz
Gergó András polgármester:
A rendelet apropóját az adta, hogy egy aktuális pályázatírás mellékleteként kellett tulajdoni lapot
kikérni és a földhivatali nyilvántartás szerint, azon a helyrajzi számon egészen más ingatlan
található. Elkezdtek nyomozni, s kiderült, hogy az irodaépület megosztása után a civilház nem
kapott házszámot.
Dr Weller Tamás körjegyz :
Az országos településrendezési és építési követelményekr l szóló 253/1997. (XII.20.) Korm.
rendelet 40. § (6) bekezdése adja meg az önkormányzatnak azt a felhatalmazást, hogy a
házszámot helyi rendeletben szabályozhatja. Ez a témakör azonban Ikrényben nincsen
leszabályozva. Ez a rendelet arra adna lehet séget, hogy az önkormányzat ezeket a hibákat ki
tudja igazítani. Ezért tartja fontosnak a helyi rendelet megalkotását. Ami kiküldésre került csak
tervezet, lehet rajta módosítani. (A jegyz könyv II. számú melléklete)
Kérdések, hozzászólások:
Páros József Péter képvisel :
Szeretné megtudni, hogy a rendelet érintené-e a már meglév házszámozást?
Gergó András polgármester:
Nem.
Dr Kovács Krisztina képvisel :
Javasolja, hogy a rendelet 3. § (1) bekezdés a.) pontja helyett – a közterület jobb oldalán lev
ingatlanok 1. sorszámmal kezd d en folyamatos (páratlan) számozást, a bal oldalán fekv
ingatlanok 2. sorszámmal kezd d en folyamatos (páros) számozást kapnak – az utcák
házszámozása folyamatos legyen, s ne legyen páros és páratlan oldal.
Ezen kívül az utcanévtáblák elhelyezése után is érdekl dik.
Dr Weller Tamás körjegyz :
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A rendelet a korábban kihelyezett utcanévtáblákra nem vonatkozik. Az új utcanévtáblát épületen,
kerítésen vagy ezek hiányában külön tartószerkezeten kell elhelyezni. A lényeg az, hogy jól
látható helyen legyen.
Gergó András polgármester dr Kovács Krisztina képvisel módosítási indítványát szavazásra
bocsátja, és a képvisel -testület 7 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal a következ
határozatot hozza:
2/2009. (I.19.) Képvisel - testületi határozat
Ikrény Község Képvisel - testülete az ingatlanok
házszámozásáról és a közterületek elnevezésér l
szóló rendelet tervezet 3.§ (1) bekezdésének a.)
pontját az alábbiak szerint módosítja:

- A számozást a közterület Templomhoz
közelebb es részén, a közterület jobb oldalán
kezd d en, amennyiben ez nem állapítható
meg, akkor a magasabb rend út fel l kell
kezdeni. A közterület jobb oldalán lév
ingatlanok
számozását
1.
sorszámmal
kezd d en folyamatosan haladva az óramutató
járásával ellentétes irányba kell megadni.
Felel s: Gergó András polgármester
Határid : azonnal
Gergó András polgármester mivel a napirenddel kapcsolatban több kérdés, hozzászólás, javaslat
nem hangzott el, azt szavazásra felterjesztette.
Ikrény község önkormányzatának képvisel - testülete a témával kapcsolatban 7 igen 0
tartózkodás és 0 nem szavazattal az ingatlanok házszámozásáról és a közterületek elnevezésér l
az alábbi rendeletet alkotta meg:
IKRÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL - TESTÜLETÉNEK
1/2009.(I.20.)
R E N D E L E T E
AZ INGATLANOK HÁZSZÁMOZÁSÁRÓL ÉS A KÖZTERÜLETEK ELNEVEZÉSÉR L

(A jegyz könyv III. számú melléklete)

b, Rendelet a 2009. évi igazgatási szünet elrendelésér l
El adó: dr Weller Tamás körjegyz
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Dr Weller Tamás körjegyz :
A köztisztvisel k jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. Törvény 41/A. § (9) bekezdése adja meg a
helyi önkormányzatoknak az igazgatási szünet elrendelésének lehet ségét. A gyakorlat diktálta
azt, hogy legyen mód igazgatási szünet elrendelésére, hiszen a téli id szakban a két ünnep közötti
ügyfélforgalom igen minimális. A hivatal eddig is ügyeleti rendszerben m ködött az ünnepek
között. A nyári igazgatási szünet elrendelése, Abda kapcsán vet dött fel, hiszen ott nyáron
költözni fog a hivatal, így tanácsos volt elrendelni. Ennek ellenére a képvisel - testület dönthet
úgy, hogy Ikrényben ne legyen igazgatási szünet. Nincs összekötve a három önkormányzat. (A
jegyz könyv IV. számú melléklete)
Gergó András polgármester mivel a napirenddel kapcsolatban több kérdés, hozzászólás, javaslat
nem hangzott el, azt szavazásra felterjesztette.
Ikrény község önkormányzatának képvisel - testülete a témával kapcsolatban 7 igen 0
tartózkodás és 0 nem szavazattal a 2009. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendelésér l az
alábbi rendeletet alkotta meg:
IKRÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL - TESTÜLETÉNEK
2/2009.(I.20.)
R E N D E L E T E
A 2009. ÉVRE VONATKOZÓ IGAZGATÁSI SZÜNET ELRENDELÉSÉR L

(A jegyz könyv V. számú melléklete)

c,

A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 24/2002. (III.08.) rendelet módosítása
El adó: dr Weller Tamás körjegyz
Dr Weller Tamás körjegyz :
A rendelet módosítását egy új támogatási forma, az óvodáztatási támogatás életbe lépése tette
szükségessé. Rendelkezéseit 2009. január 1. napjától kell alkalmazni. Az esélyegyenl ségi
törvénycsomag hozta be ezt az ellátási formát. A támogatást azok a családok vehetik igénybe,
ahol a szül önként nyilatkozik arról, hogy 8 általánosnál magasabb iskolai végzettsége nincs.
Az önkormányzatnak van arra lehet sége, hogy az óvodáztatási támogatást pénzbeli támogatás
helyett természetbeni támogatás formájában nyújtsa a szül nek a gyermek részére.
Tapasztalatból azt javasolja, hogy természetben - az óvodás gyermek ruházatának és óvodai
felszerelésének biztosítására - nyújtsa az önkormányzat a támogatást. Ennek oka az, hogy ezek
a gyermekek els sorban a sz kös anyagiak miatt vannak veszélyeztetve és ezek a szül k
általában nem erre fordítják a pénzüket. (A jegyz könyv VI. számú melléklete)

Gergó András polgármester mivel a napirenddel kapcsolatban több kérdés, hozzászólás, javaslat
nem hangzott el, azt szavazásra felterjesztette.
Ikrény község önkormányzatának képvisel - testülete a témával kapcsolatban 7 igen 0
tartózkodás és 0 nem szavazattal a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló rendelet
módosításáról az alábbi rendeletet alkotta meg:
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IKRÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL - TESTÜLETÉNEK
3/2009.(I.20.)
R E N D E L E T E
A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ 24/2002.(III.08.) RENDELET
MÓDOSÍTÁSÁRÓL

(A jegyz könyv VII. számú melléklete)

d, Hitelszerz dés átárazása
El adó: Gergó András polgármester
Gergó András polgármester:
A pénzintézet írásos anyagát olvashattuk és ezzel kapcsolatosan szeretném jelezni, hogy nem
tudom támogatni az abban leírtakat. Egy polgármesternek azonban feladata, hogy a képvisel testület elé terjessze a megkeresést és tiszteletben tartja a testület döntését. A tévénéz k felé jelzi,
hogy az önkormányzat fejlesztési célú hitelnyújtó pénzintézete szeretne szerz désmódosítással
élni és ennek kapcsán kereste meg az önkormányzatot. (A jegyz könyv VIII. számú melléklete)
Kérdések, hozzászólások:
Németh Tamás képvisel :
Az után érdekl dik, hogy mit szeretne a pénzintézet módosítani?
Dr Weller Tamás körjegyz :
Az ügyeleti kamatot szeretnék 1%- kal emelni a pénzpiaci válságra hivatkozva.
Ferenczy Tamás képvisel :
Amikor ezt a hitelszerz dést megkötötték, fixen meg volt határozva az ügyleti kamat mértéke?
Ha ez így van, akkor a pénzintézetnek van arra lehet sége, hogy ezt egyoldalúan megváltoztassa?
Gergó András polgármester:
Véleménye szerint nincs, mert akkor már azt a tényt közölték volna, miszerint az ügyleti kamatot
1%- kal megemelték.
Gergó András polgármester a napirendi pontot, mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott
el, szavazásra bocsátotta.
Ikrény község önkormányzat képvisel – testülete a napirendi ponttal kapcsolatosan 7 igen, 0
tartózkodás és 0 nem szavazattal a következ határozatot hozza:
3/2009. (I.19.) Képvisel - testületi határozat
Ikrény község önkormányzatának Képvisel testülete az OTP Bank Nyrt.-vel megkötött Ö-
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3700-2006-0132-1 hitelszerz désben szerepl
feltételeket, melyet közbeszerzési eljárás keretében
kötött, nem kívánja módosítani.

Felel s: Gergó András polgármester
Határid : 2009. január 31.

e,

Abda – Börcs - Ikrény községek Körjegyz ségének hivatalában dolgozó köztisztvisel k
2009. évi teljesítményértékelés irányelveinek meghatározásához
El adó: dr Weller Tamás körjegyz

Az el adó az írásos el terjesztéshez nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. (A jegyz könyv IX.
számú melléklete)
Gergó András polgármester mivel a témával kapcsolatban javaslat, hozzászólás nem volt, azt
szavazásra felterjesztette
Ikrény község önkormányzatának képvisel - testülete a témával kapcsolatban 7 igen 0
tartózkodás és 0 nem szavazattal a következ határozatot hozta:
4/2009.(I.19.) képvisel - testületi határozat:
Ikrény
község
önkormányzatának
képvisel – testülete az Abda – Börcs Ikrény
községek
Körjegyz ségének
hivatalában dolgozó köztisztvisel k 2009.
évi teljesítményértékelésének irányelveit
az el terjesztés szerint állapítja meg. (A
jegyz könyv IX. számú melléklete)
Határid : 2009. február 28.
Felel s: Dr. Weller Tamás körjegyz
Gergó András polgármester

f,

Luxusadóról szóló törvény hatályon kívül helyezése
El adó: dr Weller Tamás körjegyz

Dr. Weller Tamás körjegyz :
Ismerteti az ülés elején kiosztásra került írásos el terjesztés tartalmát. Elmondja, hogy a
Pénzügyminisztérium tájékoztatóját a múlt héten kapta meg, melyben értesítették, hogy az
Alkotmánybíróság a 444/B/2006. AB határozatával a 2005. évi CXXI. törvényt, ami a
luxusadóról szóló törvényt foglalta magában megsemmisítette, alkotmányellenesnek min sítette.
Tájékoztat még továbbá arról is, hogy e határozat kihirdetése napjával, azaz 2008. december 15t l hatályos. Ez a változás Ikrény község önkormányzatát nem érintette abból a szempontból,
hogy a községb l senki sem fizetett luxusadót, ezért a helyzet egyszer és arra kéri a tisztelt
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képvisel - testületet, hogy 2009. január 20. napjával az erre vonatkozó helyi rendeletet vonják
vissza. (A jegyz könyv X. számú melléklete)
Gergó András polgármester mivel a napirenddel kapcsolatban több kérdés, hozzászólás, javaslat
nem hangzott el, azt szavazásra felterjesztette.
Ikrény község önkormányzatának képvisel - testülete a témával kapcsolatban 7 igen 0
tartózkodás és 0 nem szavazattal a luxusadó átlagértékének meghatározásáról szóló
17/2007.(XII.03.) rendelet hatályon kívül helyezésér l az alábbi rendeletet alkotta meg:
IKRÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL - TESTÜLETÉNEK
4/2009.(I.20.)
R E N D E L E T E
A LUXUSADÓ ÁTLAGÉRTÉKÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRÓL SZÓLÓ 17/2007.(XII.03.) RENDELET
HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSÉR L

(A jegyz könyv XI. számú melléklete)

g,

Gy ri Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása
El adó: Gergó András polgármester

Gergó András polgármester:
A Gy ri Többcélú Kistérségi Társulás még tavaly augusztusban úgy döntött, hogy 2009- t l
szeretné a szolgáltatási körét a gyermekjóléti feladatok ellátásán túl családsegít szolgálat
ellátásával is b víteni. Ezt követ en elfogadásra került egy költségvetési koncepció is és
Ikrényben is meghoztuk az ehhez szükséges határozatot. Az állami normatív támogatások
lehívásának feltételrendszere 2010-t l azonban oly mértékben fog változni, hogy a tervezett
intézménystruktúra fenntartása veszélybe kerül, hiszen a külön megállapodás, vagy ellátási
szerz dés alapján ellátott szolgáltatás után 2010-t l már állami hozzájárulást nem lehetséges
leigényelnisem sem szociális, sem gyermekjóléti terén. A Gy ri Többcélú Kistérségi Társulás
elnöksége most azzal a kéréssel fordul a településekhez, hogy állítsuk vissza az eredeti
állapotokat – 2008. augusztus 27. el ttit - , mivel a jelenlegi pénzügyi körülmények között nem
finanszírozható a szolgáltatási kör kiszélesítése.
Kérdések, hozzászólások:
Páros József Péter képvisel :
Álláspályázatot írtunk ki és vezet t vettünk fel. Mi lesz az

sorsa?

Gergó András polgármester:
Álláspályázatot ugyan kiírtunk, de nem került sor annak elbírálására, így az intézményvezet
kinevezésére sem .
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Gergó András polgármester mivel a témával kapcsolatban javaslat, hozzászólás nem volt, azt
szavazásra felterjesztette
Ikrény község önkormányzatának képvisel - testülete a témával kapcsolatban 7 igen 0
tartózkodás és 0 nem szavazattal a következ határozatot hozta:
5/2009.(I.19.) képvisel - testületi határozat:
Ikrény
község
önkormányzatának
képvisel – testülete a Gy ri Többcélú
Kistérségi
Társulás
társulási
megállapodásának 2.2.4 pontját az
alábbiak szerint módosítja:
„Szociális alapellátás területén a
Társulás szervez
tevékenységével
biztosítja, hogy a tagtelepüléseken él
rászorulók az alábbi ellátásokból
részesüljenek:
a) házi jelz rendszeres segítségnyújtás,
b) házi segítségnyújtás,
c) támogató szolgálat,
d) értelmi fogyatékosok nappali otthonos
ellátása.
A feladatellátás módját, és az abban részes
települések listáját a 6. számú melléklet
rögzíti.”

-

Határid : 2009. január 31.
Felel s: Gergó András polgármester
III.) INTERPELLÁCIÓK
Dr Kovács Krisztina:
Tájékoztatja a jelenlév ket, hogy 2009. február 9- én hétf n 16-19 h a Vöröskereszt véradást
szervez az Ikrényi Általános Iskolában és arra kér mindenkit, hogy aki teheti vegyen részt a
véradáson.
Egyéb napirend nem volt, így a polgármester megköszöni a részvételt és az ülést 17 óra 33
perckor bezárja.
K. m. f.
Gergó András
polgármester

Dr. Weller Tamás
körjegyz

Hitelesít k:
Takácsné Stipsits Ibolya
képvisel
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