Ikrény község önkormányzat képvisel – testületének 9/2009. (III.30.) számú jegyz könyve

9/2009.

Jegyz könyv
Ikrény Község Képvisel -testületének 2009. március 30-án (hétf n) 18 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatalban tartott rendkívüli ülésér l
Jelen vannak:

Tanácskozási joggal:

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

Gergó András polgármester
Németh Tamás képvisel
Páros József Péter képvisel
Veres Béla képvisel
Takácsné Stipsits Ibolya képvisel
Dr Kovács Krisztina képvisel
Ferenczy Tamás képvisel

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 Kálmán alpolgármester munkahelyi elfoglaltság miatt a képvisel – testületi ülésr l
távolmaradását el re jelezte.
Jegyz könyv hitelesít knek dr Kovács Krisztina és Takácsné Stipsits Ibolya képvisel ket
javasolja.
A képvisel – testületi ülés nyilvános volt, azon a község lakói közül 4 f vett részt.
A jegyz könyv hitelesít kre tett javaslatot a képvisel -testület 7 igenl , egyhangú
szavazattal elfogadta.
Napirend:
1.) Ikrény Község Önkormányzatának 2009. évi költségvetése (szóbeli)
El adó: Gergó András polgármester

N a p i r e n d t á r g y a l á s a:
1.) Ikrény Község Önkormányzatának 2009. évi költségvetése (szóbeli)
El adó: Gergó András polgármester
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Gergó András polgármester:
Az egy héttel ezel tti esemény apropójából ma ismételten ülésezünk. Az ülésen pedig a 2009. évi
költségvetést kell tárgyalnunk, mert a holnapi napon Abda – Börcs - Ikrény Községek
Körjegyz ségének rendkívüli ülésére kerül sor. Ezen az ülésen a közoktatási és a körjegyz ségi
társulás megállapodása, mint napirendi pont kerül beterjesztésre. A jelenlegi pénzügyi
helyzetünkben egy olyan nagyságrend – nevezetesen 40 millió Ft - összeg van m ködési
hiányként melyet kezelni kell. A m ködési hiány kezelésének egyik alternatívája volt, hogy
oktatási társulást hozzunk létre mely a képvisel testületi ülésen végül nem nyert többségi
támogatást. Igaz a helyi képvisel -testület eredeti szándékával nem egyezett meg a javaslatuk,
nevezetesen az 1-8 osztály helyben maradásával. Teljesen joggal kéri a körjegyz ség másik két
településének képvisel -testülete, hogy a nálunk kialakult helyzetr l egy mindannyiunk számára
megnyugtató, hiteles információt tudjunk szolgáltatni. A polgármester úrak felé jelzem, hogy a
múlt héten került sor egy rendkívüli szül i értekezletre, majd pedig a mai napon a
közalkalmazotti tanács itt tárgyalta az oktatási társulással kapcsolatos teend ket ill. nem titkoltan
a község költségvetésér l is beszéltünk. Mindegyik fórum úgy foglalt állást, hogy az eredeti
szándékot tudják csak támogatni, nevezetesen az 1-8. osztály helybenhagyásával m ködjön az
iskola. Abban valamennyien egyet értünk, hogy Ikrényben az iskolás korú gyermekek létszáma
jóval magasabb mint ahányan az Ikrényi Általános Iskolába járnak. Ez kb. 1:2 arány. Közel 200
f iskolás korú gyermek van nálunk és abból jelenleg 98- an járnak az iskolába. Feladatunk, hogy
szeptemberre ez a szám három jegy szám legyen.
A körjegyz ség felállását követ en Abda gesztorságával kezdte meg m ködését, melyen belül az
óvoda és a Polgármesteri Hivatal mint intézmény m ködik és azt kell mondanom jól m ködik. Itt
szeretném elmondani, hogy ebben vastagon benne van a körjegyz úr munkája is. Eljutottunk
odáig, hogy elkészültek az ez évi költségvetési rendeleteink, melynek értelmében Ikrény Község
Önkormányzatának havi 2,9 millió Ft- ot kell átutalnia a körjegyz ség számlájára. A kialakult
pénzügyi helyzetben a képvisel -testületi tagokkal egyeztetve jutottunk arra a véleményre, hogy
Ikrény Község Képvisel - testülete kinyilvánítja, hogy a körjegyz séggel kapcsolatos pénzügyi
kondíciókat biztosítja és kéri a körjegyz ségben részt vev másik két település polgármesterét ill.
a holnapi napon a körjegyz ségben részt vev másik két település képvisel -testületét, hogy ezen
szándékunkat figyelembe véve, a jelenleg jól m köd körjegyz ség továbbra is tudjon m ködni.
Kérdések, hozzászólások:
Rácz Róbert Börcs polgármestere:
Mindenképpen szükségesnek éreztük, hogy képbe legyünk vagy képbe hozzuk a saját
testületeinket, hogy mi zajlik Ikrényben. Az egyértelm en kiderült számunkra a korábbi testületi
ülésen elhangzottakból és a rendelkezésre álló információkból, hogy nem biztos , hogy jó irányba
vagy megnyugtató irányba mennek Ikrényben a dolgok. Ezért került sor a szerdai megbeszélésre,
ahol a polgármester úr volt szíves részletekbe men en tájékoztatni bennünket a kialakult
helyzetr l. Az elhangzottak egyáltalán nem voltak megnyugtatóak a közeljöv t illet en. 2009.
március 31. egy érdekes dátum. Tudjuk, hogy van egyirányú levelezés a 25 millió Ft elengedését
illet en. Ebben a kialakult gazdasági és politikai helyzetben természetesen bízhatunk abban, hogy
pozitív választ kap Ikrény, de ha realisták, szinték akarunk lenni én nagyon-nagyon nem tudom
elképzelni, hogy elengedik ezt a tartozást. Én eléggé szomorúan látom a pénzügyi jöv jét ebben
az évben. Nem kapnak majd a pedagógusok fizetést, nem kapnak bért a hivatali dolgozók és nem
tudom melyik szül fogja így odavinni a gyermekét az iskolába. Se nem célom, se nem
feladatom, hogy min sítsem az ikrényi képvisel -testület döntését. Itt most az a kérdés, hogy a
gazdasági stabilitást biztosítandó döntést meg tudja- e hozni Ikrény Község Képvisel -testülete.
Ha nem, akkor más fogja meghozni. Ami biztos, a rendelkezésemre álló információk alapján ,
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holnap nem tudok mást mondani a börcsi képvisel - testület tagjainak, mint hogy kb. fél évvel
ezel tt megpróbáltunk segít kezet nyújtani Ikrény Község Önkormányzatának, s az út látszik,
hogy záros határid n belül Ikrény gazdasági ellehetetlenülése valószín síthet , adott esetben a
költségvetési rendeletben rögzített hozzájárulás megfizetése bizonytalanná válik. Úgy gondolom,
hogy kötelességem olyan határozati javaslattal élnem a képvisel -testület felé, hogy teremtsünk
olyan helyzetet, amely nem sodorhat bennünket, börcsi önkormányzatot gazdaságilag rossz, nem
kívánt helyzetbe. Ez idáig tudtunk segíteni, de ha nem kapunk valamiféle garanciát arra, hogy a
közösen kialkudott és Abda község költségvetési rendeletében pontosan meghatározott havi
ellátmányt biztosan és egész évben látni fogjuk, akkor én úgy érzem, nincsen más lehet ségem,
ha bele akarok nézni a börcsi képvisel k és választópolgárok szemébe.
Gergó András polgármester:
A 25 millió Ft- os tartozással kapcsolatban annyival el rehaladottabb a történetünk, hogy ma a
Magyar Államkincstár által befogadott pályázatunk van bent. Az ikrényi képvisel -testület
minden egyes tagja úgy gondolja, amit az utolsó gondolatodban megfogalmaztál. Mi sem
tudnánk felvállalni, hogy miattunk - adott esetben egy másik szomszéd település, kvázi aki
kezességet vállalt értünk - a kezes fizessen. Ezt mi nem kívánjuk senkit l. Úgy gondolom, nem
csak a most kialakult úgymond szervezeti együttm ködésünk által létrejöv kapcsolat, hanem itt
jóval mélyebb és jóval korábbi kapcsolatok voltak aminek eredményeként úgy indult ez a
társulás, hogy mintaérték társulás lehet bel le avagy körjegyz ség. Ikrény Község Képvisel testülete az ebben az évben fizetend összeget a körjegyz ség felé biztosítani fogja. Nem tudom
mi lenne a garancia vagy hogyan gondolkozzunk, hogy ez a történet senkinek se okozzon
fejtörést.
Rácz Róbert Börcs polgármestere:
Nem tudom, milyen jelleg garanciát tudnátok adni? Én egyet tudok, ha bent van egy számlán az
inkasszó, az els és utolsó forintot el fogja vinni. Ha ez így m ködik, akkor nem tudom, mib l
tudjátok teljesíteni.
Gergó András polgármester:
Négy- hat héten belül könnyebben tudok nyilatkozni, mert a pályázatunkat addigra értékelik. Az
önkormányzat bevételei úgy elegend ek lesznek, a vállalt kötelezettségünknek maradéktalanul
eleget tudunk tenni, s a körjegyz ség felé december 31- ig a 2,9 millió Ft- ot havonta biztosítani
tudjuk.
Rácz Róbert Börcs polgármestere
Ezek szerint sikerült eltüntetni a 40 millió Ft- os hiányt?
Gergó András polgármester:
Ebbe az eltüntetési gondolatkörbe mi beleértjük, hogy valamennyi fejlesztési öner feláldozásra
került, vagyis fejlesztés nincs és más egyéb adható kategóriájú összegek nem kerülnek kifizetésre
az érvényben lév polgármesteri utasítás szerint. Úgy kell elképzelni az ez évi pénzügyi
végrehajtási gondolatunkat, mint ha már itt lenne a cs dbiztos.
Rácz Róbert Börcs polgármestere
Had kérdezzem meg milyen pályázatról van szó?
Gergó András polgármester:
M ködéshiányos Önkormányzatok.
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Rácz Róbert Börcs polgármestere:
Az ÖNHIKI egy sokkal tisztább költségvetési törvényben leltározott megoldást jelentene.
Gergó András polgármester:
Ezzel teljesen egyetértek, de attól kezdve, hogy az oktatási társulás formáció nem jön létre, eleve
kizárjuk magunkat az ÖNHIKI-s pályázati kiírásból.
Rácz Róbert Börcs polgármestere:
Akkor december 31- ig összeállhat az egyensúly, de az sem zárható ki, hogy átmenetileg
problémák lesznek.
Gergó András polgármester:
Ebben a pénzügyi egyensúly megteremtésében benne szerepel az a jogilag teljesen tiszta
lehet ségünk is, hogy végszükség esetén egy 14 millió Ft- os hitelkeret rendelkezésünkre áll.
Rácz Róbert Börcs polgármestere:
Ez t zoltás, a dolgok elodázása. Decemberig valami olyant kelleni tenni, ami hosszú távú
biztonságot ad. Azt gondolom, hogy mindenki tudja, de legyen kimondva a probléma lényege. Ha
holnapi napig nem mondjuk fel a közoktatási társulást, akkor egy évig biztosan így marad. Ha
június végéig nem mondjuk fel a körjegyz séget, akkor egy évig így marad. Mi itt nem igazán
tudjuk kivárni, mi lesz májusban, októberben, szeptemberben. Akár milyen irányba változik
Ikrény pénzügyi helyzete, mi egy évben egyszer vagyunk döntéshelyzetben.
Gergó András polgármester:
Ez így igaz és teljesen elfogadható. Mi azt mondtuk 2009. december 31- ig tudjuk biztosítani.
Annyiban volt az általam mondott eltér , hogy az oktatási évben természetesen ami ránk esik –
tehát akkor most az óvodáról beszélek és ezt minden ikrényi képvisel úgy gondolja – és a soron
következ oktatási évre is átes fizetséget teljesíteni tudjuk. Mind a két testületnek van arra
lehet sége, hogy a körjegyz ség történetét újra gondolja, mivel év közepéig lehet itt ebben a
kérdésben döntést hozni.
Szabó Zsolt Abda polgármestere:
Finoman akarok kérdezni, nem akarok senkinek a pénztárcájában turkálni. Jelen pillanatban van
még Ikrénynek kasszája?
Gergó András polgármester:
Igen.
Szabó Zsolt Abda polgármestere:
Ha Ikrény annyira elkötelezett ebben a dologban, hogy k mindenképpen szeretnék ezt a
körjegyz séget fenntartani, szeretnének teljesíteni, arra nincsen lehet ség, hogy ezt a havi 2,9
millió Ft- ot legalább valamennyi id re el re átutalják a körjegyz ség számlájára, s akkor nem
tudják inkasszálni.
Dr Weller Tamás körjegyz :
Van rá lehet ség.
Szabó Zsolt Abda polgármestere:
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Meg tudnánk oldani, hogy elkülönítsük ezt az összeget olyan kamatozással, ahogyan azt ti
szeretnétek lekötni, befektetni. Rendszeresen az az összeg jóváírásra kerülne, ami kamatként
jelentkezik. Ha ez m ködne és fedezi ezt az évet, akkor nincs mir l beszélni.
Gergó András polgármester:
Ekkora nagyságú összeg nincsen a számlánkon. Legfeljebb most tudnánk egy kisebb összeget –
nem az egész évit – átutalni, a másik összeg meg szeptemberben, abból kiindulva, hogy az
adófizetési határid k mikor vannak.
Szabó Zsolt Abda polgármestere:
Ha arról beszélünk, hogy a pénzt esetleg hogyan lehet kimenekíteni err l a számláról én nem
vagyok pénzügyes és nem értek hozzá nagyon, de olyan sok lehet séget erre nem látok.
Dr Weller Tamás körjegyz :
El re is lehet utalni, ennek nincsen semmi akadálya. Éves viszonylatban ez a pénz 2,9 millió
szorozva 12- vel, 34 millió forint. A körjegyz ség úgy épül fel, hogy Börcsnek olyan túlzottan
nagy rizikója nincsen benne. Abda a gesztortelepülés és Börcs és Ikrény is a közös intézmények
fenntartására vonatkozó összeget úgy utalja át Abda bankszámlájára. Aki ezen a problémán
nagyot bukhat az egyedül Abda. 34 millió Ft nem kevés pénz és jelen pillanatban Ikrénynek
ennyi pénz nincs a bankszámláján. Ez egy naptári évre vonatkozik, amib l eltelt három hónap.
Rácz Róbert Börcs polgármestere:
Ikrényben három dologról lehet beszélni. A körjegyz ség és az óvoda alapvet en teljesen más
helyzetben van. A körjegyz ség intézményében egy viszonylag kisebb összeg támogatás,
megállapodásunk értelmében Ikrényt is megilleti, de maga a támogatás az abdai számlára érkezik
meg és a 2,9 millió Ft- nak nagy része a hivatali dolgozók bérét fedezi. Az óvodánál alapvet en
az emelt összeg normatíva ha nem is fedezi, sokkal nagyobb arányban kiteszi a dolgozók bérét,
mint a körjegyz ség esetében. Van még egy tétel, a dologi kiadások, melyet január 1- t l a
körjegyz ség fizet mindenkinek. Úgy gondolom, hogy meg lehetne hozni azt a lépést, hogy a
közüzemi számlákat visszaíratja mindenki saját magára. Legkritikusabb a körjegyz ség, de ott
még van három hónapunk, hogy döntsünk.
Dr Weller Tamás körjegyz :
Annyit érdemes tudni, hogy az óvodára 773.000 Ft- ot kell minden hónapban átutalni Abdának, a
körjegyz ségre pedig 1.926.500 Ft- ot. Ez azért alakult így, mert az óvodának a kiegészít
normatíváját, meg a gyermekek után a normatívát Abda igényli le és csak a különbözetet kell
átutalni. A körjegyz ség esetében a dolgozók bére és a dologi kiadások, amik itt jelentkeznek.
Ezt az összeget lehet úgy csökkenteni, hogy amit január 1- vel megcsináltunk, most
visszacsináljuk.
Gergó András polgármester:
Annyiban pontosítanék, hogy 2,9 millió Ft-ról beszéltünk eddig és ez helyesen 2.699.000 Ft.
Németh Tamás képvisel :
A tárgyalás akkor most igazából a 773.000 Ft- ról szól, mert a körjegyz séget júniusig fel tudjuk
bontani.
Rácz Róbert Börcs polgármestere:
Ez szól az 1,9 millió Ft- ról is, hiszen ha fizetésképtelen lesz Ikrény, azt az összeget sem tudja
utalni.
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Németh Tamás képvisel :
De júniusig a körjegyz séget fel tudjuk bontani. Ha most felbontanánk a körjegyz séget, az
holnaptól megsz nne?
Dr Weller Tamás körjegyz :
Nem. Ez nem úgy m ködik, hogy holnap megsz nik.
Gergó András polgármester:
Ezért kell itt a 2,7 millió Ft- on elgondolkodni, mert azt ki kell fizetni. El zetes egyeztetések
alapján, amikor én kijelentettem, hogy Ikrény Község Képvisel - testülete felvállalja, hogy
els dlegesen a körjegyz ség kiadásait biztosítja, abban benne volt ez.
Németh Tamás képvisel :
Júniusra tudni fogjuk azt, hogy hogyan állunk. Ha akkor felmondjuk a körjegyz séget mi
történik? Decemberig úgy is m ködnünk kell valahogyan. Hiába lépjük meg a társulást az
iskolára, akkor sem biztos, hogy ÖNHIKI- n megkapjuk a támogatást. Az sem nagyobb
biztosíték, mint amire most adtuk be a pályázatot.
Rácz Róbert Börcs polgármestere:
Nekem sokkal nagyobb biztosíték a logikájánál fogva. Az ÖNHIKI a költségvetési törvény
meghatározott kerete erejéig pályázható. Ez a pénz a Minisztérium bels rendszerében eldugott,
elhelyezett összeg, amib l vagy vesznek el vagy nem. Ezzel a döntéssel vagy nem meghozott
döntéssel tartósan kizártátok magatokat ebb l a támogatási formából.
Szabó Zsolt Abda polgármestere:
Az iskola megmentésére, felfejlesztésére mennyi a reális esélyetek?
Gergó András polgármester:
Mint azt már említettem, két f híján 200 iskolás korú gyermek él Ikrényben és ebb l 98 f jár
ide iskolába.
Rácz Róbert Börcs polgármestere:
Ha a realitást vesszük figyelembe induljunk ki abból, hogy hány 8. osztályos megy ki és hány 1.
osztályos fog kezdeni, mert arra elég kicsi az esély, hogy Gy rb l ide hoznak gyereket.
Páros József Péter képvisel :
Volt már rá példa. Akció el tt vagyunk, most indulunk családokat látogatni. 12 f 8. osztályos
megy el és 10 f 1. osztályos biztosított jelen pillanatban.
Rácz Róbert Börcs polgármestere:
Tíz nagycsoportosotok van vagy tíz beíratott els osztályos tanulótok?
Páros József Péter képvisel :
Ez már az a szám, aki ide fog jönni. Jóval több nagycsoportos volt, de egy részénél jelezték, hogy
Gy rbe viszik iskolába.
Szabó Zsolt Abda polgármestere:
Ha én ikrényi szül vagyok és nem az iskolával van alapvet bajom - hanem az életvitelem olyan,
hogy Gy rbe viszem a gyermekem iskolába -, nem tudom elképzelni, hogy egy önkormányzat,
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pedagógusi kar mit tudna nekem olyat igérni, hogy nem épp iskolaválasztáskor visszahozzam a
gyermeket egy olyan iskolába, ahol labilis a helyzet. Ha még jó közösségbe is kerül, valamilyen
szinten megviseli a gyermeket és lehet, hogy egy vagy 1,5 év múlva az iskolával olyan gond lesz,
hogy a gyermek ismét iskolaváltásra kényszerül. Ezt nem kívánom egy szül nek sem.
Páros József Péter képvisel :
Különösen ott tudtunk eredményt elérni ahol a szül vette a fáradtságot, eljött az iskolánkba és
körülnézett. Az els sök számát nem valószín , hogy nagyobb mértékben növelni tudjuk. A fels
tagozatban van nekünk olyan létszámunk, ami a törvényi elvárástól elmarad és ott van nekünk
els sorban a gondunk. Nagyon nehéz lesz 10 – 20 gyermeket megfordítani. Teljes mértékben
egyet értek azzal, hogy egy gyermeket az iskolából 6-7. osztályos korában kiíratni, lehet trauma a
számára, ha csak jobb körülmények közé nem kerül. De a mi 7-8. osztályos gyermekeinket is
ugyan ez a trauma fogja várni, ha bárhová társulunk és ket el kell vinni. A másik dolog pedig az,
ha úgy lenne , hogy az 1-6. osztály marad helyben és a 7-8. osztály megy a Radnóti Miklós
Általános Iskolába semmi garancia nincs arra, hogy a 23 f 7-8. osztályos tanulót a szül oda
íratja be.
Gergó András polgármester:
Az ikrényi pedagógusok mindent megtesznek, hogy a legjobb oktatást biztosítsák a diákok
számára és az ikrényi képvisel -testület mindent megtesz azért, hogy az ehhez szükséges
összeget biztosítsa.
Németh Tamás képvisel :
Meg tudja azt valaki mondani, hogy mennyi a közm az óvodánál és a hivatalnál együtt?
Dr Weller Tamás körjegyz :
A közm t az óvodánál az önkormányzat fizeti. A hivatalnál a csatornadíj, vízdíj, villany, gáz,
Internet, telefon amit jelenleg a körjegyz ségnek Abdára címeznek. A havi 1,9 millió Ft- ból
havi 1,5 - -1,6 millió Ft a bér.
Ferenczy Tamás képvisel :
A polgármester úr el re jelezte, hogy a bért el re kifizethetnénk. Mi mondtuk, hogy az egész évit
nem tudjuk kifizetni. Azt szeretném megkérdezni, mégis mekkora összegre gondoltatok, hány
hónapra el re kellene kifizetni a béreket?
Szabó Zsolt Abda polgármestere:
Ha nem is az egész évit, de annak a 70-80% - át átutalnátok, az valamilyen szinten fedezet lenne.
Rácz Róbert Börcs polgármestere:
Itt van a közösségi közlekedési pályázat, mely durván 400.000 Ft. Ha tartósan inkasszó alatt lesz
a bankszámlátok, akkor nem tudjátok átutalni az összeget. Ez azért lenne szomorú, mert egy 240
millió Ft- os, 11 települést érint beruházást blokkolhat egy ilyen 90.000 Ft- os tétel is.
Gergó András polgármester:
Ezt az összeget minden további nélkül ki tudjuk fizetni. Akár holnap fizetem is.
Rácz Róbert Börcs polgármestere:
De lehet, hogy április 3- án már nem tudod Rábapatonára utalni és ez 11 települést és 240 millió
Ft- os beruházást érintene.
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Gergó András polgármester:
Ha az megnyugtató holnap a 18h- kor tartandó közös képvisel - testületi ülésünkre viszem a
bankbizonylatot az átutalásról.
Rácz Róbert Börcs polgármestere:
Ezt nem kérjük.
Gergó András polgármester:
Akkor összegezve eljutottunk odáig, hogy egyrészt a közüzemi számlák címzettje átírásra kerül
és Ikrény Polgármesteri Hivatal lesz. Másrészt erre a naptári évre a körjegyz ség közös költségét
tudjuk biztosítani, illetve. a soron következ oktatási évre, mert itt két dologról kell beszélni. Az
óvodára vonatkozó kötelezettségünket tudjuk teljesíteni és a holnapi napra igyekszünk olyan
információhoz jutni, hogy mekkora az az összeg, amit kaucióként be tudunk vinni a közös
kalapba, ahol az jó helyen van. Itt tartunk most és kérdem én ezeket figyelembe véve továbbra is
tudunk arról tárgyalni, hogy ez a jelenlegi szervezeti egység így tudjon m ködni?
Rácz Róbert Börcs polgármestere:
Úgy gondolom, hogy július 30-ig a körjegyz ségben való gondolkodásra biztosan van id nk. Ez
majd az abdai képvisel - testület döntése lesz. A közüzemi számlák átíratását azonban
mindenképpen meg kell csinálni, mert ha helyzet van akkor legalább ez a rész ne terheljen, s ezt
bármikor meg lehet tenni.
Ezután a polgármester szavazásra teszi fel, hogy Ikrény Község Képvisel -testülete egyet ért- e
az alábbi határozati javaslattal, miszerint a holnapi közös képvisel - testületi ülésre az alábbi
tartalmú döntést hozzák.
Ikrény község önkormányzat képvisel – testülete a napirendi ponttal kapcsolatosan 7 igen, 0
tartózkodás és 0 nem, egyhangú szavazattal a következ határozatot hozza:
21/2009. (III.30.) Képvisel - testületi határozat
Ikrény község önkormányzatának képvisel –
testülete annak érdekében, hogy továbbra is az
Abda
–
Börcs
–
Ikrény
községek
Körjegyz ségének teljes jogú tagja maradhasson
az alábbi intézkedéseket
- ikrényi kirendeltségének közüzemi számláinak
Ikrény község Önkormányzatára való azonnali
átíratása,
- a körjegyz ségi megállapodás alapján Ikrény
községre háruló hozzájárulásnak 2009. december
31-ig zökken mentes biztosítása,
- az óvodával kapcsolatos közoktatási
megállapodásból származó kötelezettség tanév
végéig 2010 június 30-ig történ zökken mentes
biztosítása,
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- az önkormányzat ideiglenesen szabad
pénzeszközeib l a fenti hozzájárulásoknak az
el finanszírozását,
tudja vállalni.
Felel s: Gergó András polgármester
Határid : 2009. március 31.
Gergó András polgármester:
Polgármester Úrak! Ikrény Község Képvisel -testülete az általatok is megismert és hallott
határozatot tudja ma felel sségteljesen felvállalni annak érdekében, hogy továbbra is teljes jogú
tagja tudjon maradni Abda – Börcs - Ikrény Községek Körjegyz ségének. A holnapi napon pedig
tovább tudunk menni, pontos számot is tudunk mondani a határozati javaslatban.
Rácz Róbert Börcs polgármestere:
Most nem vagyunk abban a helyzetben, hogy konkrét választ tudjunk adni, így holnap még ne
utaljatok. Egyértelm , hogy mind a két fél segíteni akar, de a képvisel -testület fog majd döntést
hozni.
Egyéb napirend nem volt, így a polgármester megköszöni a részvételt és az ülést 19 óra 01
perckor bezárja
K. m. f.
Gergó András
polgármester

Dr. Weller Tamás
körjegyz

Hitelesít k:
Takácsné Stipsits Ibolya
képvisel

Dr Kovács Krisztina
képvisel
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