Ikrény község önkormányzat képvisel – testületének 14/2009. (VI.08.) számú jegyz könyve

14/2009.

Jegyz könyv
Készült: Ikrény Község Képvisel - testületének 2009. június 08-án (hétf n)
17.00 órai kezdettel az Ikrényi Önkormányzat nagytermében megtartott
nyílt ülésér l
Jelen vannak:

Tanácskozási joggal:

Gergó András polgármester
Németh Kálmán alpolgármester
Ferenczy Tamás képvisel
Németh Tamás képvisel
Páros József Péter képvisel
dr. Kovács Krisztina képvisel
dr. Weller – Jakus Tamás körjegyz ,
Tóth Ildikó, az Ikrényi SE elnöke.

Gergó András polgármester köszönti a megjelenteket. Majd a jelenléti ív alapján
megállapítja, hogy a megválasztott 10 képvisel b l 6 f jelen van, így a képvisel - testület
határozatképes.
A képvisel – testületi ülés nyilvános volt, azon a község lakói közül 1 f érdekl d jelent
meg.
Takácsné Stipsits Ibolya képvisel a képvisel – testületi ülésr l való távolmaradását
munkahelyi elfoglaltság miatt el re jelezte. Veres Béla képvisel a képvisel – testületi ülésre
kés bb érkezik.
Jegyz könyv hitelesít knek dr. Kovács Krisztina és Ferenczy Tamás képvisel t javasolja.
A jegyz könyv hitelesít kre tett javaslatot a képvisel
szavazattal elfogadta.

- testület 6 igenl , egyhangú

A meghívóban szerepl napirendi pontok kiegészítésére, levételére, egyéb napirendi pont
felvételére a képvisel k részér l nem hangzott el javaslat.
Javasolja, hogy a 3. napirendi pont els napirendi pontként kerüljön megtárgyalásra,
tekintettel arra, hogy e témához meghívott vendég is érkezett.
Gergó András polgármester mivel a sorrenddel kapcsolatban további kérés nem hangzott el
ezért szavazásra felterjesztette.
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Ikrény község önkormányzatának képvisel - testülete az ismertetést az elhangzottak szerint
elfogadta, azzal egyetértett a napirendi pontok így a következ képpen alakultak:

NAPIRENDEK
1. Beszámoló a sportegyesület munkájáról
El adó: Tóth Ildikó Ikrény SE elnök
2. Beszámoló a lejárt határidej önkormányzati döntések (határozatok, rendeletek)
végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés közötti legfontosabb eseményekr l
El adó: Gergó András
3. Kérelem közalkalmazotti jogviszony felmentéssel történ megszüntetésére (Zárt ülés)
El adó: dr. Weller Tamás körjegyz
4. Interpellációk

I.)

BESZÁMOLÓ A SPORT EGYESÜLET MUNKÁJÁRÓL
El adó: Tóth Ildikó, az Ikrényi SE elnöke

Gergó András: Az elnök asszony elkészítette a sport egyesület 2008-2009. évi megyei II.
osztályú labdarúgó bajnokság, szi szezonjáig tartó beszámolóját. Emellé csatolt egy
nyilatkozatot is, melyet minden képvisel megismerhetett. (A jegyz könyv I. számú
melléklete)
Kéri, hogy elnök asszony röviden foglalja össze a beszámolóját, hogy a lakosok is betekintést
nyerjenek az egyesület munkájába.
Tóth Ildikó: Az Ikrényi Sportegyesületnek bajnokságban szerepl korosztálya az U7, U9 és
az U11-es csapatok, melyek általában együtt szoktak szerepelni azon a tornán, amit az MLSZ
szervez sszel és tavasszal. Van serdül csapat is, amelyet Rábapatonával és Börccsel együtt
indítottak, megfelel létszám hiánya miatt. Ez azonban azért is jó, mert ezáltal a sport egy
kicsit összekapcsolta ezt a 3 falut.
A serdül csapat a bajnokságban a III. helyen végzett. Jöv re azonban ket már nem tudják
indítani, mert kiöregedtek ebb l a korosztályból. A kis és a serdül korosztály között pedig
jelenleg nincs annyi gyermek, akiket tudnának versenyeztetni. Ez a jöv beni vezet ség
feladata lesz.
A megyei II.-od osztályban szerepel feln tt csapat is és tartalékcsapat is. Jelenleg azonban a
kiesés ellen küzdenek. Kiemeli azonban azt, hogy ez a probléma nem igazán anyagi jelleg ,
sokkal inkább annak köszönhet , hogy játékos hiányban szenvednek.
Meg kell szilárdítani a játékosállományt, amelyhez azonban szakmailag kevés, s ezért is
jutott arra a bizonyos elhatározásra. A háttérmunkát meg tudja csinálni, pályázatokat is adott
be, de jelenleg olyan változásokat kell eszközölni, melyek felülmúlják erejét.
Teljesen nem szeretne kilépni, s az utánpótlás területén még szívesen tevékenykedne.
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Gergó András: A testületnek adja meg a szót.
Ferenczy Tamás: Egy elnöknek nem az a feladata, hogy a taktikához, technikához értsen.
Vannak olyan szervezési feladatok, amelyeket meg kell oldania. Elnök asszony említette,
hogy ez nem a pénz miatt alakult így. Azonban a sport arról szól, hogy ha van pénzed, akkor
van játékosod.
Az is igaz, hogy a helyiek sem játszanak már itt, mert elmennek pénzt keresni máshová.
Tóth Ildikó: Vannak azért olyan csapatok ebben az osztályban, akiknél nem a pénzr l szól
minden. De a legtöbb fiatalt ez motiválja, s nincs mögötte teljesítmény.
A szakmai résznél nem a taktikára gondolt, hanem arra, hogy eljutottak odáig, hogy olyan
napi problémák vannak, amelyeket neki egyedül kell megoldania.
A feln tt csapatnak már nincsenek edzései. Olyan apró dolgokat is neki kell elintézni, hogy
elmenjenek meccsekre.
Ebben a félévben 2 edz is megfordult itt, de egyik sem bírta.
A vezet ség tekintetében hiába vállalták el ezt öten, egyedül maradt.
Ferenczy Tamás: Ez férfiak játéka az ikrényi SE-n belül, s n ként érvényesülni nem
egyszer feladat.
17.30 órakor Veres Béla képvisel úr megérkezett az ülésre. A jelenlév képvisel –
testületi tagok létszáma 7 f re emelkedett.
Gergó András: Ez év tavaszán nem gondolta volna, hogy idáig jutnak el. Ez természetesen
nem a jelenlév k felé megfogalmazott kritika, hanem tény. Ez év tavaszán a sportegyesülettel
kapcsolatban a csarnokban volt egy kisebb fajta rendezvény. Az ott elhangzottak
szellemiségét kell most átmenteni, s az ott nyilatkozatokat tev ket megkeresve kell az ikrényi
sportegyesületet támogató szándékokat begy jteni. Ezáltal lehet egy új útra lépni.
Elnök asszony helyzete kezdetben sem volt egyszer , hiszen a n i vezetésnek eddig nem volt
hagyománya, gyakorlata. Ez a szereplésre egyáltalán nem nyomta rá a bélyegét.
Megköszöni elnök asszony eddigi munkáját, s kifejezi örömét azzal kapcsolatban, hogy elnök
asszony jelen kíván maradni egy sz kebb területen az ikrényi Sportegyesületben.
Mintegy 10 labdarúgóra lenne szükség jelenleg. Optimistaként reméli, hogy az elhangzott
nyilatkozatokat betartva tovább tudnak majd lépni, s az egyesület megmarad.
Gergó András polgármester mivel a beszámolóval kapcsolatban további kérdés, hozzászólás
nem hangzott el, azt szavazásra felterjesztette.
Ikrény község önkormányzatának képvisel - testülete a témával kapcsolatban 6 igen 1
tartózkodás és 0 nem szavazattal a következ határozatot hozta:
41/2009.(VI.08.) képvisel - testületi határozat:
Ikrény község önkormányzatának képvisel –
testülete az Ikrényi SE éves tevékenységér l
szóló beszámolót az el terjesztés szerinti
tartalommal elfogadja.
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Határid : azonnal
Felel s: Gergó András polgármester

II.)

BESZÁMOLÓ

A LEJÁRT HATÁRIDEJ
ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSEK
VÉGREHAJTÁSÁRÓL, KÉT ÜLÉS KÖZÖTT TÖRTÉNT FONTOSABB
ESEMÉNYEKR L

El adó: Gergó András polgármester
Gergó András: Az FVM felé benyújtásra került az Integrált közösségi szolgáltató tér cím
pályázat. A formai értékelést követ en a pályázat továbbjutott. Ez egy 2 körös pályázat, s az
1. körben tovább jutott pályázók dönthetnek arról, hogy a 2. körbe tovább mennek-e s az ezzel
kapcsolatos kötelezettségüket vállalják-e. Ezek a kötelezettségek olvashatóak az írásos
el terjesztésben. A fejlesztés utólag finanszírozott, 100%-os támogatottságú, de a nettót kell
figyelembe venni. A költségvetési elszámolási számlán jelenleg van 95.907 Ft, ipar zési adó
számlán van 2. 115.700 Ft. Ezzel szemben azonban az egyik adózó részér l 2,2 mFt
követelés. A gépjárm adó beszedési számlán van jelenleg 1.274.510 Ft, amib l a pénzintézet
felé kell 524.420 Ft-ot befizetni. A fennmaradó összegb l kell a rezsit megoldani.
Tájékoztatja a testületet, hogy megkereséssel fordult Abda község képvisel -testületéhez a
következ kkel:
„Örömmel tájékoztatom arról, hogy a m ködéshiányos önkormányzatok cím benyújtott
pályázatunkat a Belügyminisztérium támogatólag értékelte, amely alapján a 25 mFt
visszafizetési kötelezettség rendez dött. Ezt követ en a 2009. március 31-én Börcsön tartott
együttes ülésen elfogadásra került a 60/2009. (III.31.) számú képvisel -testületi határozat. Az
abban foglalt 2,7 mFt átutalása megtörtént. A m ködéshiányos pályázatunk eredményes volt.
10,5 Ft pedig a mai nappal aláírt hitelszerz dés alapján rendelkezésre áll.
A határozatból ered en a 10,5 mFt-ot Abda község számlájára kell átutalni 2009. június 29.ig.
A pénzintézettel kötött szerz dés alapján a felvett hitel kamata jelent sen meghaladja a
határozatból következ esetleges letéti kamat összegét, amely összeg Ikrény önkormányzatát
illeti meg. Ezért kérem polgármester úr és Abda képvisel -testületének hozzájárulását ahhoz,
hogy a 10,5 mFt el refinanszírozás helyett havi bontásban lehessen eleget tenni ezen
kötelezettségnek. A pénzügyi teljesítés garanciája pedig a fentiekben már jelzett
hitelszerz dés lenne.
Ikrény község képvisel -testülete vállalja, hogy ezen hitelszerz dés összegét kizárólag a
körjegyz ség felé teljesítend pénzügyi kötelezettségére használja fel.”
Ismerteti a kérelemre érkezett választ:
„A kérelmet a képvisel -testület 2009. május 29-én megtartott ülés a napirendek között
megtárgyalta. El zetesen –mivel a jegyz könyv még nem készült el-arról tájékoztatlak, hogy
a kérést a képvisel k nem akceptálták. Ennek egyik oka a Kisalföld napilapban megjelent
újságcikk volt. Az ikrényi egyeztetéseken és az azt követ börcsi együttes ülésen az ikrényi
képvisel -testület-különösen a témában érintett pedagógus tagjai – elfogadhatónak tartották,
hogy a pedagógusok nem vagy csak késve kapnak fizetést. Ezek után az abdai testület
értetlenül állt az újságban napvilágot látott cikk el tt, f leg a nyilatkozó Pénzügyi, gazdasági
elnök személye tekintetében.
Kérem döntésünk tudomásul vételét, s az eredeti megállapodásunk betartását. Amint a
jegyz könyv elkészül, annak kivonatát is meg fogom küldeni.”
Jelzi, hogy az itt elhangzottakhoz nem kíván többet hozzáf zni.
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Tájékoztatja a képvisel -testületet a közfeladatot ellátó gyógyszertár szolgálati
rendváltozásáról szóló ÁNTSZ megkeresésér l. (e megkeresés a jegyz könyv II. számú
mellékletét képezi)
Páros József Péter: Jelzi, hogy az említett újságcikket nem kezdeményezte. Az újságírók
nyomozták ki, mivel Ikrényb l érkezett egy sms azzal kapcsolatban, hogy kizárólag az iskola
dolgozói 3 héttel kés bb kapták meg a bérüket, míg más intézmény dolgozói id ben
megkapták. 10.-éig ki kell fizetni a munkabéreket. Abda foglalkozzon a saját ügyeivel és
Ikrény is a sajátjával. Az feléjük vállalt fizetési kötelezettséget ez nem érinti. Nem érti, hogy
Abda ezt miért hozta fel érvként.
Gergó András polgármester mivel a beszámolóval kapcsolatban további kérdés, hozzászólás
nem hangzott el, azt szavazásra felterjesztette.
Ikrény község önkormányzatának képvisel - testülete a témával kapcsolatban 7 igen 0
tartózkodás és 0 nem szavazattal a következ határozatot hozta:
42/2009.(VI.08.) képvisel - testületi határozat:
Ikrény község önkormányzatának képvisel –
testülete a lejárt határidej önkormányzati
döntések
(határozatok,
rendeletek)
végrehajtásáról
szóló
beszámolót
az
elhangzottak szerint elfogadta.
Határid : azonnal
Felel s: Gergó András polgármester
Ikrény község önkormányzatának képvisel - testülete a témával kapcsolatban 6 igen 1
tartózkodás és 0 nem szavazattal a következ határozatot hozta:
43/2009.(VI.08.) képvisel - testületi határozat:
Ikrény község önkormányzatának képvisel –
testülete az Ikrényi fiókgyógyszertár (9141
Ikrény, József A. u. 58.) Szentháromság
Gyógyszertár
B sárkány
üzemeltet
kérelmével a fiókpatika
Hétf , kedd, csütörtök: 17.00 – 19.00
Szerda, péntek:
15.00 – 17.00
nyitva tartással egyetért.
Határid : azonnal
Felel s: Gergó András polgármester
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Gergó András: A meghívóban 2. napirendi pontként szerepl témát zárt ülés keretében kell
tartani, s kéri, hogy most az interpellációk napirendi pontot tárgyalja a testület.

III.) INTERPELLÁCIÓK
Dr. Weller - Jakus Tamás: Tájékoztatja a testületet, hogy birtokháborítás iránt érkezett be
egy kérelem az elkészült strand focipályával kapcsolatosan. A kérelmez k kérik, hogy az
önkormányzat az ingatlanok fel li részre tegyen fel olyan hálót vagy egyéb olyan szerkezetet,
amely megakadályozza, hogy a játékszer a szomszédos ingatlanhoz rendszeresen átjusson.
Amennyiben ezt az önkormányzat nem hajtja végre, a kérelmez k polgári peres eljárást
indítanak.
Jelzi, hogy a kérelmez knek igazuk van, s ezért kéri, hogy a testület záros határid n belül ezt
oldja meg, s ne kelljen hatóság elé vinni az ügyet. A birtokháborítás jegyz i hatáskör, de
mivel ebben érintett, így nem járhat el, ezért kéri az önkormányzatot, hogy találjanak erre
megoldást.
Ferenczy Tamás: Kérdése, hogy a birtokháborítás ténye mikor valósul meg?
Dr. Weller - Jakus Tamás: Akkor, amikor valakit a birtoklásban zavarnak. Ez
megvalósulhat füsttel, zajjal, rezgéssel, egyéb tevékenységgel.
Ferenczy Tamás: Tehát az elkövet nek nem kell fizikailag a másik illet területére bejutnia?
Dr. Weller - Jakus Tamás: Nem.
Németh Kálmán: Korábban is csináltak labdafogó hálót. Most mekkora területr l van szó? S
mennyi lenne ennek a költsége?
Ferenczy Tamás: 50 méter.
Dr. Kovács Krisztina: A kérelmez knek igazuk van. Felmerült már ez az edzéseken is. Jelzi,
hogy úgy beszélték meg, hogy bizonyos összeget mindenki belead, s akkor nem kell erre
önkormányzati vagy egyéb közpénzt rááldozni.
Gergó András: Tehát itt megnyilvánul egy közösségi összefogás.
Miel tt bármilyen hálóban vagy egyéb szerkezetben gondolkoznának, szerencsés lenne az
érintett ingatlan tulajdonosoknak az írásos véleménye, nyilatkozata arról, hogy a közösség
által elkészített formátum az nem gerjeszt-e majd újabb kérelmet.
Ferenczy Tamás: Polgármester úr nyitott kapukat dönget. Jegyz úrnak elmondja, hogy nem
strand focipályáról, hanem strand röplabda pályáról van szó. Folyamatban van a véd háló
ügye, s az oszlopok bebetonozásra kerültek a hétvégén. A háló meg lett rendelve, s fel lettek
keresve az érintett szomszédok. Meg lett beszélve, hogy ezt hogyan akarják.
Záros határid n belül ez elkészül, s addig is olyan megállapodást kötöttek, akik használják a
pályát, hogy nem mennek oda.
Dr. Weller - Jakus Tamás: Elnézést kér a tévedésért.
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Gergó András: Egyéb interpelláció?
Ferenczy Tamás: Milyen jogszabály írja el azt, hogy köztisztvisel knek jár az étkezési
utalvány, közalkalmazottaknak pedig csak adható?
Ezt azért kérdezi, mert az óvodából hallott olyan visszajelzést, mely az iskolában is felmerült,
hogy a Polgármesteri Hivatal dolgozói megkapták az étkezési jegyet, míg a másik két
intézmény dolgozói nem.
Dr. Weller – Jakus Tamás: Köztisztvisel kr l szóló törvény 49/F §.
Ferenczy Tamás: Ez összeget is megállapít?
Dr. Weller - Jakus Tamás: Igen.

III.) KÖZALKALMAZOTTI JOGVISZONY FELMENTÉSSEL TÖRTÉN
MEGSZÜNTETÉSÉRE (ZÁRT ÜLÉS)
Ikrény község önkormányzatának képvisel - testülete a témával kapcsolatban 6 igen 0
tartózkodás és 0 nem szavazattal a következ határozatot hozta:
44/2009.(VI.08.) képvisel - testületi határozat:
Ikrény község önkormányzatának képvisel –
testülete Páros József Péter igazgató Úrnak
intézményvezet i
közalkalmazotti
jogviszonyának megszüntetése ügyében, a
szakért i vélemény beszerzéséig a döntést
elnapolta.
Határid : 2009. június 30.
Felel s: Gergó András polgármester
Egyéb napirendi pont nem lévén Polgármester úr megköszönte a megjelenést, s az ülést
bezárta.
K. m. f.
Gergó András
polgármester

dr. Weller – Jakus Tamás
körjegyz

Hitelesít k:
dr. Kovács Krisztina
képvisel

Ferenczy Tamás
képvisel
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