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  7/2009. 

Jegyz�könyv 
 
 

Ikrény Község Képvisel�-testületének 2009. március 19-én (csütörtökön) 18 órai  
kezdettel a Polgármesteri Hivatalban tartott rendkívüli nyílt ülésér�l 

 
 
Jelen vannak:  

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

 
Tanácskozási joggal: 

8. dr. Weller Tamás körjegyz� 
9. Szabó Zsolt Abda polgármestere 
10. Rácz Róbert Börcs polgármestere 

 
Gergó András polgármester köszönti a megjelenteket. Majd a jelenléti ív alapján megállapítja, 
hogy a megválasztott 10 képvisel�b�l 7 f� jelen van, így a képvisel� - testület határozatképes.  
 
Németh Tamás képvisel� korábban jelezte, hogy tanulmányai miatt távol marad az ülésr�l, 
Németh Kálmán alpolgármester pedig úton van, hamarosan megérkezik.  
 
Jegyz�könyv hitelesít�knek dr Kovács Krisztina és Ferenczy Tamás képvisel�ket javasolja.    
 
A jegyz�könyv hitelesít�kre tett javaslatot a képvisel�-testület 6 igenl�, egyhangú 
szavazattal elfogadta. 
 
Gergó András polgármester javaslatot tesz arra, hogy a mai napon más napirendi pont felvételére 
és tárgyalására ne kerüljön sor.  
 

A képvisel�-testület 6 igenl�, egyhangú szavazattal az el�terjesztett napirendet elfogadta.  

 
 
N a p i r e n d : 
 
1.) Beszámoló a közoktatási társulás létrehozási lehet�ségér�l (szóbeli )  
       El�adó: Gergó András polgármester  
 
 
 
N a p i r e n d   t á r g y a l á s a:  
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1.) Beszámoló a közoktatási társulás létrehozási lehet�ségér�l (szóbeli )  
       El�adó: Gergó András polgármester  
 
Gergó András polgármester: 
Egy hónappal ezel�tt született meg az a döntés, melyben a képvisel�-testület a polgármestert arra 
kérte fel, hogy keresse meg azokat a megoldási lehet�ségeket melynek eredményeképpen az 1-8 
osztály helybenhagyásával az általános iskola m�ködését biztosítani tudják. Ez alapján kezdtem 
meg a munkámat, és e munka eredményeként a következ�r�l tudom tájékoztatni a megjelenteket. 
A testületi ülést követ� napon, február 20-án Gy�r Megyei Jogú Város polgármesterét írásban 
kerestem meg azzal a levéllel, melynek tartalma röviden így szól. 
Tisztelt Polgármester Úr! Ikrény község képvisel�-testülete az önkormányzatiság fennállása óta a 
legnagyobb gazdasági problémával küzd. Amikor a 2009. évi költségvetési rendeletét 
40.502.000,- Ft m�ködési hiánnyal fogadta el. A meglév� m�ködési hiány olyan mérték�, hogy 
azt a mostani intézményi struktúra fenntartása mellett öner�b�l nem tudja megoldani. Ezért a 
fenti hiány csökkentése céljából szeretnék 2009. július 15-t�l közoktatási társulás keretében 
megoldást találni úgy, hogy az 1-8 osztály helyben maradjon. Tisztelt Polgármester Úr! Fenti 
tárgyra hivatkozva kérem tegye lehet�vé egy személyes találkozó keretében, hogy részletesen 
kifejtsem egy lehetséges közoktatási társulásra vonatkozó javaslatunkat.  
Az írásos megkeresést követ�en jutottam el az oktatási irodáig, ahol gyakorlatilag a pénzügyi 
kollégan�vel együtt az oktatási iroda által kért adatokat, anyagokat tudtuk rendelkezésre 
bocsátani annak érdekében, hogy a reménybeli együttm�köd� partner egy számítást tudjon 
elvégezni, illetve egy teljesen tiszta képet tudjon alkotni ennek a társulásnak a várható 
velejárójáról. Természetesen nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy Gy�rön kívül van egyéb 
Ikrény mellett lév� település is, viszont az Ikrény mellett lév� más települések iskolai 
osztálylétszáma alapján eleve az oktatási társulás létrehozása úgy, hogy az 1-8 osztály helyben 
maradjon számszakilag nem tudott volna m�ködni. Kevés volt hozzá a gyermek létszám. Így 
került sor Gy�r városával a további tárgyalások folytatására. E tárgyalás eredményeként én akkor 
azt a tájékoztatást kaptam, hogy egy küls� szakért�, valamint az oktatási iroda szakemberei által 
készített anyagot fogják a döntést el�készít� anyagként kezelni, és majd arról egyeztetni. Erre az 
egyeztetésre a héten hétf�n került sor, amikor az oktatási iroda vezet�je felhívott azzal, hogy még 
egy utolsó adategyeztetésre lenne szükségük, így én jó szívvel invitáltam �ket az Ikrényi 
Általános Iskolába. A kért adatokat rendelkezésükre bocsátottuk és a párbeszéd folyamán az 
alábbi el�terjesztés született Gy�r Megyei Jogú Város közgy�lése felé. Itt szeretném elmondani, 
hogy megbízatásomnak megfelel�en Ikrény érdekeit továbbra is szem el�tt tartva az 1-8 osztály 
helybenhagyása volt az amir�l én konkrétan tárgyalni akartam. Ezt az elvet követtem mindaddig, 
amíg a tárgyalópartner tájékoztatott arról, hogy az általuk kért és általunk adott adatok alapján 
Gy�r Megyei Jogú Város nem tudja felvállalni ezt a konstrukciót. Rendkívül egyszer� volt a 
kérdésük. Tudják, hogy oktatási normatíva címén Ikrény önkormányzatának mekkora a bevétele. 
Ez nagyságrendileg 20-21 millió Ft-ot tesz ki. Megkérdezték, hogy mekkora az intézmény 
költsége, ezen belül a rezsi költsége. Nagyjából 20-21 millió forint a költségvetési rendeletünk 
alapján. A lényege ennek a megközelítésnek, hogy az állami normatíva, amelyet oktatási célra 
kap Ikrény Önkormányzata, az az intézmény rezsi költségére elegend�. Ezt követ�en 
megkérdezték, hogy a mi számításaink alapján a mintegy 40 millió forint, úgymond további 
költség, ami bér és annak vonzata, arra tudunk-e felel�sséggel garanciát vállalni, tudjuk-e 
biztosítani. Válaszom úgy hangzott, nem tudjuk biztosítani, nem tudunk felel�sséget vállalni, 
hiszen nem véletlen, hogy a költségvetési rendeletünkben benne van egy pontban az úgynevezett 
ÖNHIKI-s pályázat (28 millió Ft reménybeli bevétel). Mivel ez a válasz hangzott el, Gy�r Város 
képvisel�je úgy nyilatkozott, hogy nem lát garanciát a további 40.000.000 Ft fedezetére, ezért 
nem tudja vállalni az 1-8 osztályos oktatási intézménnyel történ� társulást. Ezt követ�en a 
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megbízatásom, ha klasszikusan nézzük a képvisel�-testületi határozat alapján ezzel véget ért. Azt 
kellett volna mondanom, hogy köszönöm szépen hogy meghallgattak, és ezzel vége a 
tárgyalásnak. Én viszont úgy gondoltam, hogy polgármesterként az ember ezt nem teheti meg, 
mint ahogyan nem is tettem meg. Kértem a tárgyalópartnert keressünk más megoldást annak 
érdekében, hogy ez a gazdasági helyzet Ikrény községben ne álljon el�. Ennek az ösztönzésnek 
eredményeként jutottunk el odáig, ami itt el�ttünk írásban is olvasható. A mai nap 10 órakor volt 
egy találkozónk Gy�r polgármesterével, ahová a jegyz� úr és az igazgató úr is elkísért. Itt 
polgármester úr tájékoztatott bennünket a most itt írásban általatok is olvasható közgy�lési 
el�terjesztés tervezetér�l. Mire hazaértünk e-mail-ben is megkaptam, ezért tudtam az ülésre 
kinyomtatni. Szeretném azt is jelezni, hogy Gy�r Megyei Jogú Város Oktatási Bizottsága egy 
rendkívüli ülést tartott annak érdekében, hogy a most itt el�ttünk olvasható anyagot a közgy�lés 
elé be tudják terjeszteni. A közgy�lési tagok – amire nem volt még példa a mostani ciklust 
illet�en – az ülést megel�z�en ott kapták kézhez az ülést megel�z�en az anyagot. A polgármester 
úr gyakorlatilag úgy bocsátott útra bennünket, hogy az együttm�ködés mint szándék eldöntése 
Ikrény képvisel�-testületének kezében van. Úgy gondolom az lenne a legjobb, ha az írásos 
el�terjesztést felolvasnám, hiszen akkor a kedves televíziónéz�k is értesülhetnek annak 
tartalmáról.  
 
Ferenczy Tamás képvisel�:  
Javaslom, hogy ez az anyag a falu tévén olvasható legyen.  
 
Gergó András polgármester:  
Támogatom a javaslatot. Az el�terjesztést felolvassa, mely a jegyz�könyv 1. számú mellékletét 
képezi.  
Az írásos el�terjesztésben nem szerepelt, de a tárgyalások során szóba került a Kálvária úti 
általános iskola is. Létszámadatokra hivatkozva az intézményvezet� úgy nyilatkozott, hogy újabb 
gyerekek befogadását csak intézményb�vítéssel tudná megoldani, ezt azonban Gy�r nem tudja 
felvállalni. Így került sor az írásos el�terjesztésben szerepl� másik oktatási intézmény 
nevesítésére.  
 
 
Kérdések, hozzászólások: 
 
Ferenczy Tamás képvisel�:  
Szeretné megtudni, hogy mir�l beszéltek Borkai Úrral. 
 
Gergó András polgármester:  
Tájékoztatót kaptunk arról, hogy a közgy�lés elé ilyen tartalmú anyag fog kerülni.  
 
Ferenczy Tamás képvisel�:  
A tartalmáról is szó volt? Elmondta hogy mi fog szerepelni ebben az el�terjesztésben? 
 
Gergó András polgármester:  
Arról kaptunk tájékoztatást, hogy a mi megkeresésünket az 1-8 osztály helybenhagyását illet�en 
Gy�r városa miért nem tudja úgy kezelni, ahogyan azt mi szeretnénk. Elmondta még, hogy a 
Radnóti Miklós Általános Iskola az, amely társulás terén szóba kerülhet. Tartalmában még arról a 
három számról kaptunk tájékoztatást, ami ebben az el�terjesztésben szerepel.  
 
Ferenczy Tamás képvisel�:  



 
Ikrény község önkormányzat képvisel� – testületének 7/2009. (III.19.) számú jegyz�könyve 

 

 
4 

 

Amikor a társulásról a képvisel�-testületi döntést megfogalmazódott, számunkra az 1-8 osztály 
helybenhagyása nem azért volt fontos, hogy ebb�l nagy normatívát kapjunk. Azért volt fontos, 
hogy az ÖNHIKI beadására jogosultak legyünk, hiszen a létszámadataink csak így felelnének 
meg. A képvisel�- testületi tagoknak a fejében meg sem fordult, hogy a társulásból majd olyan 
normatívát kapunk, amely a mi gondjainkat megoldaná. A Jegyz� Úr úgy fogalmazott akkor, 
hogy az 1-4 osztály hozhatná meg azt a plusz bevételt, mellyel ezt az évet kihúzhatnánk. Nem 
értem, ha helyben hagyjuk az 1-8 osztályt, miért kell 3-4 pedagógust elbocsátanunk.  
 
Gergó András polgármester: 
Ezekre az adatokra azért nem tudok válaszolni, mert ezeket az adatokat én sem ismerem. 
 
Ferenczy Tamás képvisel�:  
Itt hivatkozik a szakos ellátottság arányára. Én utána néztem és hét olyan óra van egy héten, 
amely nem szakos ellátottságú: ének, technika, rajz, biológia. Egy f�állású tanár heti óraszáma 22 
óra. Hol van itt a 3-4 nevel�, ami 66 vagy 88 óra. Ha itt létszámleépítés lesz, akkor azt Ikrény 
Önkormányzatának kell kifizetnie. Plusz költséget jelentene annak a pár tanárnak a kijárása is, 
aki ezeket az órákat megtartaná.  
 
Gergó András polgármester:  
Nem tudom ki volt a szakért�, aki ezt a véleményt készítette. Azt tudom, hogy Gy�r Megyei Jogú 
Város volt a megbízó.  
 
Ferenczy Tamás képvisel�:  
Statisztikából tudom, hogy a Radnóti Miklós Általános Iskola gy�jti be a vidéki gyerekek nagyon 
nagy számát. Véleményem szerint nem lesz olyan ember, aki itt hagyná a gyermekét fels� 
tagozatra, így a 6 osztályt nyugodtan elfelejthetjük. Ezen felül az alsó tagozatnak is csökkenni fog 
a létszáma. Nem fogom megszavazni ezt a tervezetet, jöhet a cs�dbiztos vagy bárki más. � majd 
megteszi ezeket a lépéseket, ha szükségesnek látja, de legalább nem nekem kell odaállni a 
kollégáim és a szül�k elé. Úgy gondolom – a m�vészetoktatás kapcsán -, hogy ha Gy�r igazán 
komolyan gondolta volna a társulást, akkor megtették volna. Ha nem a pénz, akkor az 
emberbaráti szeretet miatt. A Gy�ri Többcélú Kistérségi Társulás elnöke Borkai Úr, melynek 
egyik helyettese a Polgármester Úr. Úgy gondolom, hogy az évek során egy jó 
munkakapcsolatnak kellett kialakulnia. Valószín�, hogy ez a lobbi ez esetben nem m�ködött, 
Abda és Börcs esetében m�ködött, okát sajnos nem tudom. Ami miatt ezt a tervezetet nem fogom 
megszavazni az két évvel korábbi okokra vezethet� vissza. Az akkori költségvetésünkkel 
kapcsolatban nagyon hibás adatok jöttek, 37 millió Ft hiány, stb.. Ennek az lett az eredménye, 
hogy a testület két felé szakadt: voltak az iskola pártiak és voltak akik elhitték, hogy van ez a 
hiány. Ennek az lett az eredménye, hogy nem lett társulás, nem lett cs�d, nem lett semmi sem. A 
m�vészetoktatás kapcsán meg kell a felel�st, felel�söket keresni és felel�sségre kell vonni. A 
m�vészetoktatás kapcsán felmerül� SZJA vonzatról, ami 11 millió Ft én mint képvisel� nem 
tudtam semmit. 
 
Páros József Péter képvisel�:  
Ma délel�tt Gy�r polgármesterénél tett látogatásunknál én azt tapasztaltam, hogy nagyon 
udvariasan, jó szándékkal, segít�készen fogadtak bennünket. Borkai Úr megértette a 
problémánkat és hivatkozott arra, hogy rövidesen elkészül a szakért�i összegzés amit ott nem 
tudott prezentálni, tehát nem láttuk és nem is tudtunk róla kérdezni. Azt azonban jelezte, hogy a 
gazdaságosság fogja eldönteni. Szeretné elmondani azt is, hogy Gy�r foglalkozott a mi 
problémánkkal a Polgármester Úr érdeme, hiszen az � kapcsolatait kellett ehhez felhasználni.  
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Ezt az anyagot az után kaptuk meg, hogy hazajöttünk. A második bekezdés az Ikrényi Általános 
Iskola szakosan ellátott feladatairól szól. A tanítási óráknak több mint 90%- át szakos emberek, 
szakos nevel�k tartják. Néhány tantárgy esetében nincsen szakképesítése a nevel�nek. 
Természetesen volt az iskolának ilyen szakos nevel�je is, csak a költségvetésb�l úgy lefaragtak, 
hogy el kellett �ket bocsátani. A 8 osztály helybentartása esetén több pedagógust el kell 
bocsátani, létszámleépítés és egyéb. Én itt ellentmondást látok. Ha a 8 évfolyam helyben marad, 
akkor minden pedagógusra szükség van, s�t, akkor még a hiányzó szakosokra is kellene 
valamilyen megoldást találni.  
Szeretném még elmondani, hogy amikor az Oktatási és Kulturális Osztály irodavezet�je dr Papp 
András és munkatársa itt voltak, minden adattal a rendelkezésükre álltam. Elmondtam nekik 
�szintén, hogy a szül�k azt várják, hogy az 1-8 osztály helyben maradjon. Az 1-6 és 1-4 
osztályról annyit szeretnék mondani, hogy ha egy jól m�köd� iskola szerkezetét megbontjuk, a 
szül�k számára ez jelzés érték�. Gyermekeket fognak elvinni és nem csak az iskolából, az 
óvodából is. A 8 osztály helyben maradását tudom csak támogatni. Ma délután telefonon 
beszéltem a Radnóti Miklós Általános Iskola igazgatójával és röviden ecseteltem neki ezt az 
ügyet és nagyon keveset tudott err�l a tervezett dologról. Nem az iskolák kötnek szerz�dést, nem 
�k állapodnak meg együttm�ködésben, a fenntartó önkormányzatok. Kizárólag csak 
létszámadatokat egyeztettünk. Elmondta, ha itt leépítés lesz, � egyetlen pedagógust sem tud 
átvenni. Abban viszont tud segíteni, hogy a jelenleg hiányzó szakos nevel�ket, saját állományból, 
kijárással biztosítsa. Most rövid id� alatt nagy horderej� döntést kell meghozni és ez nagyon 
nehéz lesz.  
 
Gergó András polgármester:  
Én, magam részér�l ennek a falunak a polgármestereként kell gondolkodnom. Azt kérem a 
jelenlév�kt�l, hogy a falunak a képvisel�jeként gondolkodjanak, amir�l a meghatalmazásuk is 
szól. A gy�ri Polgármester Úrral való jó munkakapcsolat eredményeként odáig jutottunk, hogy 
Gy�r városa rajtunk kívül egyetlen egy esetben sem foglalkozott Gy�r környéki településeknek 
az ügyével Az Oktatási Bizottság Ikrény ügyében rendkívüli ülést hívott össze, a közgy�lés pedig 
nem tárgyalt úgy napirendi pontot – ebben a ciklusban -, hogy az anyag az ülés el�tt került 
kiosztásra. A hozadéka ennyi volt ennek a munkakapcsolatnak. Bizton merem állítani, hogy a jó 
munkakapcsolat nélkül, nem tárgyaltak volna Ikrény ügyében. A hozzászólásokból azonban úgy 
t�nik, hogy ezt magunk fogjuk megoldani, ill. magunknak is kellene, mondom ezt azért, mert a 
két település polgármestere is nagy érdekl�déssel várja döntésünket. Nem közömbös számukra 
hogyan döntünk, hiszen ebben a körjegyz�ségben nagyságrendileg egy 10 millió Ft- os tét forog 
most kockán. A másik pedig a falu érdeke alapján döntésünket milyen irányba fordítva emeljük 
fel a kezünket és utána nem csak iskola lesz, hanem az iskolán kívül számos olyan teend�, amiket 
meg kell oldani. Az én olvasatomban benne van az is, hogy a falunak fontosabb feladata, amire 
megoldást kell találni: ma- holnap járhatatlan a Kökény utca, le fog szakadni a temet� ravatalozó 
épületének teteje, Öregmajor, meglév� útjaink, útpadkáink is felújításra szorulnak. És a további 
alapellátási kötelezettségek, melyeket Ikrény Önkormányzatnak biztosítania kell.  
 
Páros József Péter képvisel�:  
Ha Gy�rben csak az 1-8 osztály megtartásáról tárgyaltak volna, akkor egyszer�bb lenne a döntés. 
Másik gond az id�. Nagyon késve vagyunk. Ha ismernénk Ikrény lakosságának elvárását 
könnyebb lenne. Ha az iskola nem kellene, inkább Gy�rbe mennének nyugodtan feltartanám a 
kezem, nincs mit véteni. Legutóbbi információim alapján az idejáró gyerekek szülei igénylik ezt 
az iskolát ebben a formában, így nincs felmentésem. Egy falugy�léssel ezt fel lehetett volna 
készíteni.  
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Rácz Róbert Börcs polgármestere:  
Nem irigylem most az Ikrényi Képvisel�-testületet. A magyar önkormányzatok és az oktatási 
rendszer nagyon érdekes helyzetben van. Nyilván a mi 1000 f�s településünk is egy speciális eset 
a maga formájában. Hiszek abban, hogy közösen, jól szervezetten, pénzügyileg és szakmailag is 
hatékonyan lehet dolgokat megoldani. Egybetartottuk az iskolánkat, visszaegyesítettük az 
óvodánkat. Az egészségi ellátást közösen oldottuk meg. Tettük ezt abban a hitben és reményben, 
hogy jót teszünk a választó polgároknak. Településünknek két orvosa van. Sorolhatnám még 
ezeket a dolgokat. Jól m�ködött ez a közösködés. Elérkeztünk 2008 nyarához és Ikrény település 
polgármestere azzal a kéréssel fordult hozzánk, hogy bizonyos anyagi jelleg� problémák 
megoldása könnyebbnek lehet, ha bizonyos dolgokat olyan módon lehetne megoldani, amit ma 
2009- ben a költségvetési törvény pozitívan preferál. Ez a körjegyz�ség és az óvoda közös 
m�ködtetése. Mi ezt már Abdával régóta közösen tesszük. Természetesen ha ennek az az ára, 
hogy kett� helyett hárman legyünk, akkor nem kétséges, hogy Ikrény csatlakozását támogassuk. 
Felel�s börcsi polgármesterként a második gondolatom azonban az volt, hogy természetesen csak 
akkor, ha nekünk ebb�l anyagi hátrányunk nem lesz sem most, sem kés�bb. Úgy gondolom 
nekem, börcsi polgármesterként semmi más kötelezettségem nincs, ezt az álláspontot kell 
tartanom. Mindezek függvényében jött létre a körjegyz�ség, melynek haszonélvez�je Ikrény és 
kárvallottja sem Börcs, sem Abda. Miért segített Börcs? Nagyon jó a sportkapcsolatunk, a 
nyugdíjas klubjaink és ifjúsági klubjaink között is jó az együttm�ködés. Nagyon szoros kapcsolat 
van a két település között. Ez azonban csak addig tud m�ködni, amíg nem szenvedünk anyagilag 
csorbát. Börcs – akár csak sok más település – nincs abban az anyagi helyzetben, hogy másik 
település anyagi gondjait részben vagy egészben átvállalja. Bizton állítom, hogy van élet 8 
osztályos iskola után. 1975 óta nincs a településünkön 8 osztályos iskolánk.  
 
Szabó Zsolt Abda polgármestere:  
Talán kívülállóként az ember hidegebb fejjel tud gondolkodni ebben a témában. Egyet ért azzal 
Gergó András Polgármester Úrral, hogy egy település életében a megoldandó feladatok közül az 
iskola csak az egyik. Amikor egy képvisel�i munkában, egy dologban megoldást kell keresni, 
akkor nem szabad letapadni csak egyféle aspektusnál. Mi is amikor megkeresett minket Gergó 
András problémájukkal úgy gondoltuk, ha mi nem szenvedünk kárt, miért ne segítenénk ezen a 
településen. Ha a jelenleg fennálló körjegyz�ségben olyan dolgot tapasztalunk, hogy Ikrény 
fizetésképtelen, akkor a börcsi polgármester úrral azonnal, közösen lépnünk kell. Nem tudjuk 
felvállalni, hogy egy vagy két hónapnyi bért mi fizessünk ki, mert késlekednek ennek a döntésnek 
a meghozatalában. Van egy helyzet és a rendelkezésre álló információk alapján meg vagyok 
gy�z�dve arról, hogy cs�dhelyzet alakul ki. Ha ezt továbbgondolom, akkor cs�dbiztos fog 
kijönni, aki mindenféle szívfájdalom nélkül meg fogja hozni azt a döntést, amit a képvisel�- 
testület nagyobb része személyes indíttatásból nem fog tudni meghozni. Nem tudnám elfogadni 
azt, ha az én képvisel�m mondaná nem tud válaszolni. Sajnos a nehéz döntéseket is nekünk kell 
meghozni és azt is fel kell tudni vállalni. Természetesen mindenkinek a saját lelkiismerete is 
benne van ezekben a döntésekben.  
 
Dr Kovács Krisztina képvisel�:  
Amennyiben a költségvetésünket nem sikerül megfelel�en rendezni, ennek hatása nem csak a 
körjegyz�séget érintené, az óvodai társulásra is kihatna? 
 
Szabó Zsolt Abda polgármestere:  
Nem tudjuk azt megtenni, hogy az ikrényi óvodapedagógusok nem kapnak bért, az abdai és a 
börcsi pedig igen. Vagy mindenki kap bért, vagy senki. 
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Dr Kovács Krisztina képvisel�:  
Szeretnék még Ferenczy Tamás képvisel� kijelentésére reagálni. Úgy gondolom, hogy itt, ennél 
az asztalnál nem tehet olyan kijelentést, hogy jöhet a cs�dbiztos, vagy bárki �t az nem érdekli. Itt 
ennél nagyobb a tét.  
 
Ferenczy Tamás képvisel�:  
Elmondtam három pontban, mi vezetett odáig, hogy ezt a kijelentést tettem.  
 
Veres Béla képvisel�: 
Ezek szerint, hogy akkor nem buktunk meg, az egy negatív dolog volt? Ennek örülni kell? Akkor 
volt a falunak egy vagyona, amit feléltünk, de ezt mindenki tudja. 
 
Ferenczy Tamás képvisel�:  
Voltak ezek a plusz bevételek, s akik a költségvetési tervet készítették tudták.  
 
Veres Béla képvisel�:  
Én úgy tudom ott minden elt�nt. Segítséggel maradtunk talpon. Biztosan nehéz a szül�k elé állni 
és közölni velük a döntést, de rajtuk kívül is vannak emberek akiknek évek óta elvárásaik vannak. 
Ez a falu megtorpant a fejl�désben. Nem akarok okokat keresni, de a pénz javát igenis az iskolára 
fordítjuk. Jelen pillanatban a fels� osztályosok fele Gy�rbe jár, tehát ez is egy járható út.  
 
Ferenczy Tamás képvisel�:  
Eddig Ikrény történetében hányszor pályázott ÖNHIKI-re? 
 
Gergó András polgármester:  
Két alkalommal.  
 
Ferenczy Tamás képvisel�:  
Egy alkalommal nyert, ha jól emlékszem 7 millió Ft- ot. Van- e valaki ennél az asztalnál, aki úgy 
gondolja, hogy ebben a gazdasági válságban Ikrény ezt a 25 millió Ft- ot biztosan meg fogja 
kapni? 
 
Dr Kovács Krisztina képvisel�:  
Akkor mi lenne a megoldás? 
 
Ferenczy Tamás képvisel�:  
Üljünk le és nézzük át a költségvetést. Szerintem van benne még egy gyenge 10 millió Ft.  
 
Dr Kovács Krisztina képvisel�:  
És jöv�re?  
 
Ferenczy Tamás képvisel�:  
Választások lesznek. 
 
A két település polgármestere jelzi, amennyiben nincsen hozzájuk kérdés, akkor távoznának. 
 
Dr Kovács Krisztina képvisel�:  
Úgy gondolom, hogy az elmúlt két évben már meg tudtuk volna tenni, ha lehetett volna mit tenni. 
A szül� egyedi döntése, ha elviszi a gyermeket másik intézménybe, van neki rá ezer indoka miért.  
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Ferenczy Tamás képvisel�:  
Mit jelent a cs�dbiztos, mit fog csinálni? 
 
Dr Weller Tamás körjegyz�:  
1996. évi XXV. tv. szabályozza és részletesen leírja. Ha az önkormányzatnak 60 napon túli 
fizetéselmaradása keletkezik, akkor bármely harmadik személy, akinek az önkormányzat tartozik, 
az illetékes bíróságnál kezdeményezheti az adósságrendezési eljárás elindítását. Ha ezt jogosnak 
találják, akkor megindítják az eljárást és kineveznek valaki cs�dbiztosnak. (pénzügyi gondnok) � 
készít egy reorganizációs tervet, megpróbálja helyre állítani az önkormányzat fizet�képességét. 
Els� lépésként mindenféle kifizetést befagyaszt és csak az önkormányzati törvényben szerepl� 
kötelez� feladatoknak az ellátását engedélyezi. A reorganizációs tervében elkészíti azt a 
programot, ami alapján az önkormányzat gazdálkodása a lehet� leggazdaságosabb lesz. Ezt a 
tervet a polgármester köteles végrehajtani. A történetben a képvisel�-testület már nem fog 
szerepet játszani. A fennálló tartozást pedig szépen átütemezi. A kötelez� önkormányzati 
feladatokat az önkormányzati törvény felsorolja: egészségügyi alapellátás, közvilágítás, temetés, 
közutak fenntartása, egészséges ivóvízzel való ellátás, közoktatás. Amit az önkormányzat eddig 
felvállalt, azok meg fognak sz�nni.  
 
Gergó András polgármester:  
Az ÖNHIKI- s pályázatnál ki garantálja a 25 millió Ft- ot? Senki. De ha egyedül maradunk nem 
is pályázhatunk és esélyünk sincs rá. 
 
Páros József Péter képvisel�:  
Úgy gondolom el�készítés kérdése, hogy csak 1-4 és 1-6 osztállyal foglalkoztak, az 1-8 osztállyal 
már nem.  
 
Gergó András polgármester:  
A Gy�r Önkormányzata március hónapban már nem ülésezik. Ebben a határozatban benne van az 
is, csak akkor hatályos, ha mind a két képvisel� testület elfogadja. Beszéljünk akkor másik 
megoldási lehet�ségr�l! 
 
Németh Kálmán alpolgármester megérkezik, - így a jelenlév� képvisel�k létszáma 8 f�re 
emelkedik - akit Gergó András Polgármester Úr röviden tájékoztat az elhangzottakról és ismerteti 
a határozati javaslatot. Elmondja Németh Kálmán alpolgármesternek, hogy 6 igen szavazatra 
lenne szükség a javaslat elfogadásához, de úgy néz ki nem lesz meg. 
 
Veres Béla képvisel�:  
Ha cs�dhelyzet van mi lesz az iskolával, az ott tanító tanárokkal. Lehet, hogy ennek az árnyéka 
sokkal rosszabb, mint a 6 osztály helyben tartása. Mindenképpen veszteség éri a falut.  
 
Gergó András polgármester: 
Szeretné felhívni a képvisel�-testületi tagok figyelmét arra, hogy olyan esküt tettek le, miszerint 
Ikrény javát szolgálják.  
 
Dr Kovács Krisztina képvisel�:  
Páros József Péter Igazgató Úrtól szeretné megkérdezni, ha a cs�deljárásig eljutunk, akkor a 
cs�dbiztos mib�l pótolja a körjegyz�ség és az óvoda társulásának felbomlásából ered� 10 millió 
Ft- os vagyonkiesést? 
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Páros József Péter képvisel�: 
Ha elrendeli, hogy az iskola fels� tagozatát másik intézménybe kell járatni megmarad 25-30 
millió Ft.  
 
Takácsné Stipsits Ibolya képvisel�:  
Ha nem megfelel� döntést hozunk, akkor jöv� hónap elejét�l nem lesz körjegyz�ség, nem lesz 
jegyz�, s�t az óvodánknak is vége. Ha pedagógus munkahelyekr�l beszélünk, akkor 1-6 osztály 
esetén maradnak is. Hogy adhatjátok a neveteket ahhoz, hogy a környéken Ikrényben lesz el�ször 
nagyon komoly probléma. Páros József Péter, mint a Pénzügyi Bizottság elnöke tudhatja, hogy 
üres a kassza, az állam nem utalja a pénzt. Tehát annyira komoly a helyzet, hogy nem lesz fizetés 
és akkor rossz döntést hozunk ma. Nem csak fizetés nem lesz, se munkahely, se iskola, még 6 
osztály sem marad. Ne akarjuk, hogy megsz�njön az iskola! Gondolkodjon el mindenki úgy mint 
képvisel�k, ne pedig úgy mint az iskola dolgozói és vezet�i! Ha 6 osztály marad, azt még fel 
lehet fejleszteni 8 osztályra. 
 
Dr Weller Tamás körjegyz�:  
Készítettem azt a 16 oldalas stabilizációs tervet. Nem egyik napról a másikra fog bekövetkezni a 
cs�dhelyzet. Ebben az is le van írva, mik azok a források, amelyek az önkormányzatnak 
lehet�ségére állnak. Ha március 31. után az Államkincstár benyújtja az inkasszót, az 
önkormányzat bankszámlája 0 Ft lesz. Április 1- t�l indul a 60 nap. Amik adóból jönnek 
bevételek azokat szépen el is fogják vinni. Az adókat két részletben március 15- ig és szeptember 
15- ig kell megfizetni. Ha ennek az anyagnak a tartalmát figyelembe veszem, az önkormányzat 
akkor is nagyon nehéz év elé néz. Visszatérve arra, hogy nézzük át a költségvetést, mit találunk. 
Én el�re megmondom, hogy mit lehet még kivenni, mi az amit nem kell teljesíteni: az 
önkormányzat nyertes pályázatának az önrésze, ami be van tervezve fejlesztésre 10,3 millió Ft. 
Ezen a költségen felül egyéb szabad pénzeszköz nincs. Hozzá lehet számolni a 14 millió 
hitelkeretet, ameddig elmehet az önkormányzat, de ez munkabérre felvett hitel, így 30 napon 
belül vissza kell fizetni.  
 
Páros József Péter képvisel�:  
Az elmúlt 20 évben 10 pedagógust kellett elküldeni. Nem azért volt szükséges ezt meglépni, mert 
nem volt szükség a munkájukra, azért mert nem jutott rá pénz. Hiányzik az a fórum, ahol el 
lehetne mondani, milyen nehézségei vannak az önkormányzatnak. A sportcsarnok m�ködésér�l 
még mindig nem kaptunk kell� részletesség�, kimerít� választ. Eddig minden évben került el� 
egy kis plusz összeg, de tudom ez nem oldja meg a 40 millió Ft- os hiányt.  
 
Gergó András polgármester:  
Már említettem, hogy a telekeladásból származó bevételeket fordítottuk m�ködési célokra, 
miközben az fejlesztési célú bevétel. Az SZJA vonzattal kapcsolatosan szeretném elmondani, 
hogy miután a kincstári vizsgálat megtörtént, én úgy emlékszem, hogy abban az anyagban benne 
foglaltatott, hogy van egy normatíva és annak egy SZJA vonzata. 
 
Dr Weller Tamás körjegyz�:  
Az áprilisi ülésre meg lesz az önkormányzat 2008. évi zárszámadása, beszámolója. Az SZJA 
vonzat második részét, 5 millió Ft- ot vissza kell fizetni. 
 
Németh Kálmán alpolgármester:  
OKÉV engedély mikor jár le? 
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Páros József Péter képvisel�:  
2011- ben. Utána meg kell újítani.  
 
Dr Weller Tamás körjegyz�:  
Ha bármilyen csoda folytán a 2009- es évet az önkormányzat túléli, a 2010- es év annyiból 
könnyebb, hogy a 25 millió Ft- ot már nem kell visszafizetni. Azt azért tudni kell, hogy nem csak 
az ÖNHIKI- nél , bármelyik pályázatnál ami az oktatáshoz kapcsolódik els�dleges a 
kapacitáskihasználtság.  
 
Ferenczy Tamás képvisel�:  
Hirdessünk egy akciót diákoknak és szüleiknek. Akik ide íratják gyermeküket iskolába, azoknak 
az állami normatíva bizonyos %- át odaadjuk (pl. beiskolázási segély).  
 
Páros József Péter képvisel�:  
Mi is gondoltunk erre kb. 1,5 hónappal korábban. Kedvezményes telkekben, nagycsaládosok 
idecsábítására is gondoltunk, s�t esetleg pénzgy�jtésre is.  
 
Gergó András polgármester:  
Megnéztem az újonnan kialakított utcákban az iskolás és óvodás korú lakosságnak mekkora része 
jár helyi intézménybe. Az iskolás korú lakosságnál 44 család gyermeke nem jár Ikrénybe. Az 
óvodás korúaknál jobb volt a helyzet, csak 21-22 f�r�l volt szó.  
 
Ferenczy Tamás képvisel�:  
Én nem csak Ikrényben gondolkodom. 
 
Gergó András polgármester:  
Ebb�l az összegb�l maximum jöv� évben lenne bevételünk és el�fordulhat az is, hogy az ikrényi 
szül�k ennek hatására elviszik a gyerekeket az iskolából.  
 
Németh Kálmán alpolgármester:  
Pár évvel ezel�tt 220 ezer Ft folt a fejkvóta, most 160 ezer Ft. Csodálkozom, hogy ebb�l is adni 
akarunk. Minél jobban eltoljuk a döntést, annál nagyobb kényszerszituációba kerülünk. Két évvel 
ezel�tt 120 f�, ma 98 f� az iskola létszáma. Nem romlott az iskola színvonala, de a szül�k érzik a 
bizonytalanságot.  
 
Takácsné Stipsits Ibolya képvisel�:  
Az Igazgató Úrtól szeretné megkérdezni, hogyan tudja elképzelni a holnapot: 
 
Páros József Péter képvisel�:  
Ez a tanév simán kimegy. Vagy magunk küldjük el az embereket, vagy jön a cs�dbiztos. 
 
Takácsné Stipsits Ibolya képvisel�:  
Miért nem hozunk olyan döntést, hogy ne jöjjön a cs�dbiztos és akkor még az iskola is 
megmarad.  
 
Páros József Péter képvisel�:  
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Ha akkor, amikor Borkai Úrnál jártunk, asztalon van ez az anyag, veszem a fáradtságot és azt 
mondom, hogy a képvisel�-testülett�l arra van felhatalmazásom, hogy az 1-8 osztály változatát 
támogassuk. Arra kérnénk, err�l nyilatkozzanak igennel vagy nemmel. 
 
Dr Weller Tamás körjegyz�:  
Az el�terjesztés 4. pontja ezt tartalmazza. A teljes fels� tagozat átemelése az Ikrényi 
Önkormányzat számára elfogadhatatlan.  
 
Gergó András polgármester:  
Javaslom a képvisel�-testületnek, hogy a mostani döntés névszerinti szavazással történjen. Ez 
vita nélkül zajlik. A képvisel� neve elhangzása után bejelenti mi az � véleménye.  
 
Ikrény község önkormányzatának képvisel� – testülete 6 igen 0 nem és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta:  
 

17/2009.(III.19.) képvisel� - testületi határozat: 
 

Ikrény község önkormányzatának képvisel� 
– testülete az Ikrényi Általános Iskola 
átszervezésével kapcsolatos napirendr�l név 
szerinti szavazással kívánja a döntését 
meghozni.        
 
Határid�: azonnal                   
Felel�s: Gergó András polgármester  

 
Ikrény község önkormányzatának képvisel� – testülete a témával kapcsolatban 5 igen, 0 
tartózkodás és 2 nem szavazattal – Gergó András polgármester – igen, Németh Kálmán 
alpolgármester igen, Veres Béla képvisel� – igen, dr. Kovács Krisztina képvisel� – igen, 
Takácsné Stipsits Ibolya képvisel� – igen, Páros József Péter képvisel� – nem, Ferenczy Tamás 
képvisel� – nem – a következ� határozatot hozta: 
 

18/2009.(III.19.) képvisel� - testületi határozat: 
 

1.) Ikrény község önkormányzatának 
képvisel� – testülete egyetért azzal, hogy 
Ikrény település általános iskolai 
feladatellátásának átszervezésére 
intézménytársulás létrehozásával valósuljon 
meg a Gy�r Megyei Jogú Város 
Önkormányzata fenntartásában m�köd� 
Radnóti Miklós Általános Iskolával 2009. 
július 1-i hatállyal. 
 
2.) Az intézménytársulás keretében az 
ikrényi 7. és 8. osztályos tanulók a Radnóti 
Miklós Általános Iskola 7. és 8. osztályában 
ugyanazokkal a feltételekkel tanulhatnak 
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tovább, mintha addig is az iskola gy�ri 
tanulói lettek volna. 
 
3.) A társulás további, részletes feltételeit a 
Társulási Szerz�dés tartalmazza, mely a 
Közgy�lés és a képvisel� – testület  
jóváhagyásával válik érvényessé.  
 
4.) A képvisel� – testület felkéri a 
Polgármestert, hogy a társulási szerz�dés 
tervezetét készítse el� a képvisel� – 
testületnek jóváhagyásra. 
 
Határid�: 1. és 2. pont tekintetében azonnal, 
                  3. és 4. pont tekintetében:  
                  2009. június 18. 
Felel�s: Gergó András polgármester 

 
Dr. Weller Tamás körjegyz� megállapította, mivel szervezeti kérdésr�l lévén szó, a napirend nem 
kapta meg a megválasztott települési képvisel�k több mint felének szavazatát, így az általános 
iskola a jelenlegi szerkezetben m�ködik tovább. 
 
Gergó András polgármester élve az önkormányzati törvény biztosította jogával, a napirend 
fontosságára való tekintettel, ugyanezen napirend tárgyalására 2009. március 23. napjára 
ismételten rendkívüli képvisel� – testületi ülést hívott össze. 
 
Egyéb napirend nem volt, így a polgármester megköszöni a részvételt és az ülést 20 óra 57 
perckor bezárja 
 
 

K. m. f.  
 
 
      Gergó András                                                           Dr. Weller Tamás 

        polgármester       körjegyz� 
 
 
Hitelesít�k: 
 
 
              Ferenczy Tamás                                            Dr Kovács Krisztina 
        képvisel�                                                     képvisel� 


