Ikrény község önkormányzat képviselő – testületének 16/2010. (XI.23.) számú jegyzőkönyve
16/2010.

Jegyzőkönyv
Ikrény Község Képviselő-testületének 2010. november 23-án (kedd) 18.00 órai
kezdettel a Polgármesteri Hivatalban tartott nyilvános üléséről
Jelen vannak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Németh Tamás polgármester
Pallang Attila alpolgármester
Ferenczy Tamás képviselő
Fodor Ildikó képviselő
Tóth Ildikó képviselő
Lőrincz Illés képviselő

Tanácskozási joggal:
7. Komjáti János körjegyző
Németh Tamás polgármester köszönti a megjelenteket. Majd a jelenléti ív alapján
megállapítja, hogy a megválasztott 7 képviselőből 6 fő jelen van, így a képviselő-testület
határozatképes, majd megnyitja az ülést.
Németh Tamáspolgármester: jegyzőkönyv hitelesítőkre teszek javaslatot: Ferenczy Tamás
és Tóth Ildikó képviselők személyében.
A jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslatot a képviselő-testület 6 igenlő, egyhangú
szavazattal elfogadta.
Németh Tamáspolgármester: a napirend kiegészítését javaslom, 8. napirendi pontnak
vegyük fel a csarnok bérleti díjának kidolgozását erre kellene javaslatot tenni ezen díjtételek
alapján működhessen. 9. napirendi pont lenne, az Ikrény Egészségért Alapítvány számlájáról
lefogyott a pénz.
Zárt ülés keretében tárgyalnánk a 10-es napirendi pontot az iskolaigazgató úr megbízási
szerződésével kapcsolatosan.
A képviselők részéről a napirendi pontokkal, azok sorrendjével kapcsolatban kérdés,
észrevétel nem érkezett, azt 6 igen szavazattal elfogadták.
Napirend előtt:
Beszámoló a két ülés közötti eseményekről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Napirend:
Beszámoló a két ülés közötti legfontosabb eseményekről.
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Döntést igénylő ügyek.
1./ A sportcsarnok garanciális javításairól szóló beszámoló.
Előadó: Pallang Attila alpolgármester
2./ Középtávú koncepció a belső ellenőrzési tervről.
Előadó Komjáti János körjegyző
3./ Költségvetési koncepció a 2011-es költségvetési évhez.
Előadó: Németh Tamás polgármester
4./ Az önkormányzat I-III. negyed éves gazdálkodásának beszámolója.
Előadó: Németh Tamás polgármester
5./ A körjegyzőség I-III. negyedéves gazdálkodásának beszámolója.
Előadó: Komjáti János körjegyző
6./ Falugyűlés időpontjának kijelölése.
Előadó: Németh Tamás polgármester
7./ SZMSZ módosítása
Előadó: Németh Tamás polgármester
Napirend előtt
Beszámoló a két
végrehajtásáról

ülés

közötti

eseményekről,

lejárt

határidejű

határozatok

Németh Tamás polgármester:
178/108 178/109 ingatlanok ügyében a közműszolgáltatókkal a kapcsolatot felvettem. A
pénzintézetekkel a tárgyalás folyamatban van, Ferenczy Tamás pénzügyi bizottsági elnökkel
voltunk megbeszélésen.
Az életfa ültetés szombaton megtörtént, 20 szülő vett részt a családjával, sikeresnek
mondhatjuk. Felajánlás is történt, mert a facsemetéket, a lyukakat az erdészet ingyen
készítette el, a helyi asztalos felajánlásából tudtuk beszerezni a karókat.
Ikrény ifjúsági egyesületnek nyertes pályázata van. 4.250.000 forintos pályázati
nyereményt jelent. A felhasználását el kell kezdenünk és kitűzni egy napot, amikor egy
falunap keretében. A pályázat maga elég kötötten határozza meg, hogy mire lehet, hogyan
lehet ezt az összeget felhasználni.
Az Alsó Rábamenti Faluszövetség összejövetelén voltam, itt tisztújítás volt, mely Árpás,
Bodonhely, Kisbabót, Rábaszentmihály, Rábacsényény, Mérges, Koroncó, Rábapatona és
Ikrény települések egyesülésével jött létre. Itt arról volt, szó, hogy ezeket a településeket egy
kicsit helyzetbe hoznánk. Esetleg kajakokat vásárolnánk és a Rábától fentről elindulva
táblákkal hirdetnénk, hogy mely településeken milyen turisztikai vagy pihenésre alkalmas
lehetőségek vannak. Koroncó és mi nem vagyunk földrajzilag jó helyzetben, mert nem
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közvetlenül a Rába partján fekszünk, meg kell vizsgálnunk, hogy hova tudjuk ezt a táblát
kitenni. Kikötésre alkalmas helyet kell keresnünk. 2009-es éves tagdíj, 20 forint /fő/év.
Részt vettem a Belügyminisztérium felkészítő tanácskozásán.
Belügyminiszter is mondott köszöntő beszédet. Tállai András államtitkár vázolta jövőt. Az
egész szerkezetét meg fogják változtatni a közigazgatásnak. Kormányhivatalokat hoznak
létre, 2013. január 1-től járási rendszert akarnak létrehozni ebbe a körjegyzőségek, hogy
férnek bele, hogy nem, nem tudjuk. Rébuszokban beszélnek. Le akarják csökkenteni a
települési önkormányzatoknak a fizikai állományát, tehát a fizikai és adórészét. A testületek
meg akarják tartani. Változtatnak a finanszírozási formákon. Kötelező feladatokat jobban
akarják finanszírozni. Viszont vannak feladatok, amit nem kívánnak támogatni.
Kérdés:
Fodor Ildikó képviselő: megtekinthetjük az ifjúsági egyesületi pályázatnak az anyagát?
Válasz
Németh Tamás polgármester: meg van elektronikus formában, elküldöm majd.
Csáki István képviselő az ülésre 18 óra 14 perckor megérkezett, így a jelenlevő képviselők
száma 7 főre emelkedett
Komjáti János körjegyző: kiegészítést tennék, hogy a Rábcatorok tisztújító ülésén a hét
elején és a következő ciklusra Tamást, Ikrény Község Polgármesterét választották meg
elnöknek.
Németh Tamás polgármester: Rácz Róbert lett az alelnök.
Pallang Attila alpolgármester: Gratulálunk a Polgármester Úrnak új munkájához
Ikrény község önkormányzat képviselő – testülete a két ülés közötti, munkáról, lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról készült beszámolót 7 igen, 0 tartózkodás és 0 nem
szavazattal elfogadta.
Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
két ülés közötti munkáról, a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót
elfogadja.
Felelős: Németh Tamás polgármester
Határidő: azonnal
NAPIREND t á r g y a l á s a
1. A sportcsarnok garanciális felújításával kapcsolatos munkálatok.
Előadó: Pallang Attila alpolgármester
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Pallang Attila alpolgármester: 2010. november 12-én történt valóságos bejárás. Két időpont
között elküldtem egy észrevételezést az ügyvezetőnek. Erre született egy válasz ennek a
válaszlevélnek mentén pénteken történt meg a bejárás. Az érintett pontokat mellékletként
csatolom. A Dávid Bau Kft. által korábban javítási munkákról készül összesítés kivitelezéssel
villanyszereléssel kapcsolatban történtek kérdés feltevések. Erről az egészről készült
jegyzőkönyv. Az egyeztetésen részt vett Dávid Ferenc Ács László a kivitelező részéről,
Komjáti János körjegyző úr Ferenczy Tamás és én. Röviden összefoglalva: a Dávid Bau Kft
mellékelt egy tervmásolatot, melyen színes megjelöléssel következő fő tevékenységek
megjelölésre kerültek, hol végeztek javításokat. Ezeket leellenőriztük. Néhány észrevételt is
tettünk a pánikzáras vészkijárati ajtó nem megfelelő zárhatósága kapcsán. Hőkamerás felvétel
is készült. A tetőn találtunk kavicsot, nyilván feldobálásból, melynek két következménye is
lehet. Erre oda kell figyelni. A mellékelt tervrajzban a garanciális javításokat elvégző cég
teljesítette azokat a pontokat, így számlája kifizethető.
Javaslom a rendszeres bejárások tartását, a jövőbeni üzemeltetés szempontjából
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az írásos előterjesztéshez kérdés nem volt. Ikrény község önkormányzat képviselő – testülete
a sportcsarnok garanciális felújításával kapcsolatos munkálatokról szóló beszámolót 7 igen, 0
tartózkodás és 0 nem szavazattal elfogadta.
88/2010. (XI.23.) képviselő - testületi határozat:
Ikrény Község Önkormányzata Képviselőtestülete
A Rábcatorok Sportcsarnok garanciális felülvizsgálata
építési
munkáiról készült felmérést,
számlákat
áttanulmányozva, az általa tartott helyszíni szemle
alapján azokat elfogadva, dönt arról, hogy a munkát
teljesítettnek tekintve a műszaki ellenőr által igazolt
számla kifizetését rendeli.
Felelős: Németh Tamás polgármester
Határidő: 2010. november 30.
2. / Középtávú koncepció a belső ellenőrzési tervről. - Írásban csatolva
Előadó: Komjáti János
Komjáti János körjegyző: Azért van két anyag, mert ez egy stratégiai tervezés a középtávú
belső ellenőrzéshez. A 2011 évre vonatkozó önkormányzati határozat is elkészült és az előző
ülésen elfogadást nyert. A koncepció része a mai ülésnek. Mi is az a stratégiai tervezés? Előző
ülésen beszéltünk az önkormányzat belső ellenőrzéséről. A belső ellenőrzéshez kapcsolódó
határidőkről, feladat ütemezésről. Akkor elhangzott az is, hogy november 15-ig kell
elfogadni, ehhez rendelkezésünkre is állt adatbázis. Meghatározásra került a belső ellenőrzés
témaköre. Akkor elhangzott, hogy jelenleg ezt a feladatot a győri kistérségi társulás végzi, ő
alkalmazza és fizeti a belső ellenőrt, elhangzott az is, hogy a kistérség nem készítette el a
stratégiai tervet. Ez elkészült. Általános, konkrétumokat kevésbé tartalmazó stratégiai tervről
van szó, összességében a hatályos jogszabályokat próbálták összerakni és egy általános
anyagot készíteni erre a középtávra.
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Elhangzott egy olyan kérdés, hogy a belső ellenőrzés teljes körű végzéséhez
személygépkocsit kell-e biztosítani? Nem kell a belső ellenőrnek autót venni. Tegnap
Börcsön is foglalkoztak ezzel a kérdéssel és egyhangúlag elfogadták.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az írásos előterjesztéshez kérdés nem volt. Ikrény község önkormányzat képviselő – testülete
a középtávú koncepció a belső ellenőrzési tervről szóló beszámolót 7 igen, tartózkodás és 0
nem szavazattal elfogadta.
89/2010. (XI.23.) Képviselő - testületi határozat
Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a 2011-2014 közötti időszakra vonatkozó
középtávú belső ellenőrzési koncepcióját a
mellékelt formában elfogadja.
Felelős: Komjáti János körjegyző
Határidő: azonnal
3. Költségvetési koncepció 2011-es év költségvetési tervéhez. - Írásban csatolva
Előadó: Németh Tamás polgármester
Németh Tamás polgármester: Számadatokat nem tartalmaz. Pontos költségvetési számok
nem látszanak. Pénzügyi előadónk segített ennek az összeállításában. Egy biztos, több
pénzünk nem lesz jövőre, viszont a közüzemi szolgáltatási díjak emelkedni fognak, ezzel
számolnunk kell a jövőben. Szerepel benne az iparűzési adó mértékének a mérséklése. Ki kell
számolnunk, hogyan érintené a költségvetésünket. Mindenféleképpen a következő év
költségvetésének elkészítésénél figyelni kell, hogy a pályázatok szinte mindig
utófinanszírozásúak és egy jelentős önrészt tartalmaznak. Az intézményhálózatot el kell
látnunk, közvilágítást, stb.
Általánosságokat írtunk le a költségvetési koncepcióban, de a fő irányvonalakat
meghatároztuk a következő évre.
Kérdés
Pallang Attila alpolgármester: az egyik adatnál azt láttam lakosságszám csökkenés volt,
1846 fő 2010-ben. Mihez képest csökkenés?
Válasz
Németh Tamás polgármester: előző évihez képest. 1858 körül volt.
Kérdés
Pallang Attila alpolgármester: Miből fakad ez? Én azt tapasztaltam, hogy beköltözők
többen vannak.
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Válasz
Lőrincz Illés képviselő: Aki kiköltözik, az nem biztos, hogy papíron is kiköltözik.
Németh Tamás polgármester: Ez sajnos fordítva is igaz. Sokan mentek el máshova
Ikrényből. Amikor összeírtuk a gyereklétszámot, jó pár ilyen családot találtunk, aki nem
tartózkodik itt és ide van bejelentve.
Hozzászólások
Pallang Attila alpolgármester: A települési önkormányzat üzemeltetési igazgatási sport és
kulturális feladataira 2769 Ft/fő támogatás kapunk. Másfél millió forint emelkedést jelent az
előző évihez képest. Nagy módosulást nem láttam. A közalkalmazotti szférában
béremelkedést nem, csak a besorolás változáshoz kapcsolódóan. Energiaáram céltartalék
képzés. Hallottuk, hogy megszűnik a moratórium. Lehet –e tudni, hogy az önkormányzati
intézményeknél mit jelenthet?
Komjáti János körjegyző: általában a költségvetés elfogadásánál az országos költségvetés
tartalmazza az önkormányzat számára, hogy milyen területen kell céltartalékot képezni.
Lehetséges, hogy az energiaszolgáltatás esetében következő évben lesz. Eddig ilyen jellegű
céltartalék képzés nem volt. Összességében azt gondolom, hogy általános koncepció nincs.
Pallang Attila alpolgármester: javaslatom lenne, az energia közüzemi költségek áttekintése
történjen meg. Az energiafüggőség csökkentése érdekében ez fontos lenne. A 2011 év
januárjában adatgyűjtési jelleggel történjen meg. Lehetne készíteni energia hatékonysági
javaslatot.
Németh Tamás polgármester: A kistérségben bekérik az energia felhasználásunkat. A
legutolsó, alakuló ülésen arról volt szó, hogy a kistérség közösen fog fellépni.
Komjáti János körjegyző: mindig van olyan, hogy a szolgáltatókkal tárgyaljunk, a kistérség
felkarolja őket, az első felkarolás a közvilágítás volt, ebből, csak Győr részesült. Szinte
valamennyi településen van egyfajta függés az E-on-tól közvilágítás területén. Nem jártak le
azok a szerződések, amelyek az egész térségben lecserélték energiatakarékosra a közvilágítási
lámpahelyeket. Ezek a szerződések 2013-ban járnak le. Addig nem tudunk hozzányúlni.
Ikrényben az önkormányzati épületállományának érdekes a villanyrendszere, mert függünk az
Iniciától össze-vissza.
Németh Tamás polgármester: Ez kezd lassan kibogozódni. A Civilháznál az óvoda megvan.
200.000 forint volt. Azt csak be kell kötni. Igazából az Iniciától kaptuk eddig és ő számlázta
ki. Most, ha minden igaz, pénteken jönnek, bekötik az órát, onnantól fogva a civilház már
nem függ. A sportöltözőnél magas az áramfogyasztás a múlt hónapban 44.000 forint
áramszámla volt. A gáz közvetlenül oda van kötve mögé. Ezen el kell gondolkodni. A többi
épületnél is figyelnünk kell a szigetelésekre is. Az Inicia mondja, hogy Biogáz telepe beindul
megfelelő pályázattal tudnák a hálózatot kiépíteni, hatalmas hőmennyiség lenne.
Tóth Ildikó képviselő: A sportöltözővel kapcsolatban nyomon követtem a villamos dolgokat,
kaptam kimutatást, amit én nem értek. A sportöltözőben gyakorlatilag novembertől márciusig
víz, villany le van kapcsolva, arra a három hóra ki lett számlázva.
6

Ikrény község önkormányzat képviselő – testületének 16/2010. (XI.23.) számú jegyzőkönyve
Elég magas összegűek voltak. Nem tudom, ki olvassa le, nem tudom, mi alapján számlázzák
ki. 44 ezer forint sok, három bojler megy.
Németh Tamás polgármester: A mostani sportköri elnök írja az órát. Felmerül a probléma,
hogy innen nem tudjuk betáplálni az öltözőt, a trafó az Inicia Zrt-é és ez egy komoly összeg,
jó pár százezer forintos összeg. Úgy kell tervezni, hogy a leendő rendezési tervbe beleférjen,
ne legyen probléma. Én a sportköri elnökkel beszéltem, az nem fog menni, hogy ott január
közepén áram legyen. A probléma most szakadt ránk, az Inicia tájékoztatta a korábbi
polgármestert, hogy meg fogja szüntetni. Neki erre nincs szüksége. Folyamatban van az ügy.
Ferenczy Tamás képviselő: Az már előírás hogy lég- vagy földkábelben lehet elvinni,
költségben nincs különbség.
Fodor Ildikó képviselő: oszlopokat mindenképpen kell állítani, az sem olcsó.
Ferenczy Tamás képviselő: a földkábelnek ki kell ásni a helyét.
Tóth Ildikó képviselő: ezt is biztos meg kell tervezni. Nem tudom, menyire lehet előre
gondolkodni.
Németh Tamás polgármester: E-ON -on belül kell megtervezni. Jó lenne most, csak félünk,
nem nagyon merjük kirakni a mérőórát, nehogy megsérüljön.
Lőrincz Illés képviselő: A trafó hol van elhelyezve?
Németh Tamás polgármester: Itt van szemben velünk, 250 méterre az Inicia területén. A
trafót az Inicia eladja. A Sport utca végéről lesz lekötve.
Fodor Ildikó képviselő: A számok a tervezet után vannak, ezek 2010-es számok.
Németh Tamás polgármester: A körjegyzőség csatolt mellékleteket. Azok már 2011-esek.
A kormány meghagyta a csoportfinanszírozást, attól függően hány gyerek van egy osztályban.
Komjáti János körjegyző: Ez a rendelkezésünkre álló törvényjavaslat, ez nem még nem
jogszabály ezt még vitatja a parlament.
Fodor Ildikó képviselő: Ezt át fogjuk majd nézni?
Németh Tamás polgármester: Természetesen.
Lőrincz Illés képviselő: Egyik pontban volt családi napközi ellátás. Van egyfajta tervbe véve
a továbbiakban is.
Németh Tamás polgármester: Érinti a költségvetést végül is valamilyen módon. A családi
napközi csak gyermek megőrzést jelent.
Lőrincz Illés képviselő: Van ilyen helység Ikrényben. Ki fogja ezt ellenőrizni, vagy csak a
gyermekmegőrzés dominál?
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Németh Tamás polgármester: A gyermekjóléti szolgálat irodahelyiségét javasolnám. Nem
fogadták el a kistérségi ellenőrzés során az irodahelyiséget. Azt mondták, hogy ha nem
tudunk helyiséget biztosítani, akkor elviszik az egész tevékenységet Ikrényből. Átmentünk a
csarnokba, hogy találjunk megfelelő helyiséget. A Leader egyik irodájából kialakítanak a
gyermekjóléti szolgálat részére egy irodát. Ebben maradtunk.
A másik két kis helyiségből az egyik megfelelő lenne az ifjúsági klubnak. A másik pedig
megfelelő lenne családi napközinek. Külön bejárattal rendelkezik.
Csáki István képviselő: A nyugdíjasok klubhelyisége hol van?
Németh Tamás polgármester: Ott volt a civilházban. Más helyiségünk nincs a családi
napközihez.
Tóth Ildikó képviselő: Igény mennyi lenne rá?
Németh Tamás polgármester: Igényfelmérés nem történt. Ha születendő gyermekek számát
nézzük. 2., 3 éves kortól kellene gondolkodni. 3 évtől bemehetnek az óvodába.
Tóth Ildikó képviselő: Azt írja a tájékoztató 20 hetestől 14 éves korig lehet fogadni a
gyerekeket.
Németh Tamás polgármester: Meg kell határozni a célcsoportot.
Pallang Attila alpolgármester: 14 éves korosztálynál tanulószobát kell biztosítani: ha
finanszírozási oldalról nézzük és igény szempontjából nem szerencsés tág határu korcsoportot
létrehozni. Beszéltem a Judittal, szemrevételeztem az épületet, vannak ott még teendők.
Komjáti János körjegyző: 5-7 fő-s csoportok működése, két csoport 3 pedagógussal, ez
számomra a rendszer leggazdaságosabb formája.
Pallang Attila alpolgármester: Beszéltem Nemoda Judittal, 7 fő gyermekkel gondolkodunk
2 fő vigyázóval számolunk akkor biztosítanunk kell beugró embert a szabadságok idejére.
Amikor a kalkuláció készül, számoljunk ezzel, hogy egy embernek 1600-1700 óra
munkaideje van.
Németh Tamás polgármester: Az egyik főnek nem kell 8 órában ott tartózkodni. Szerintem
meg tudjuk oldani az oktatási intézményeken belül.
Komjáti János körjegyző: Az általam említett rendszer kezeli ezt a gondot, de csak 7 fő
igénybevevő esetén nem működik. Kell hozzá legalább 10 gyermek.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, így Ikrény község önkormányzat képviselő – testülete 7
igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal elfogadta a település 2011. évi költségvetési
koncepcióját.
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90/2010. (XI.23.) Képviselő - testületi határozat
Ikrény Község Önkormányzata képviselő-testülete
Ikrény Község Önkormányzat és intézményei 2011.
évi költségvetési koncepcióját a mellékelt formában
elfogadja
Utasítja a polgármestert, hogy a következő év
költségvetése tervezésénél az itt megfogalmazottakat
az előkészítés során érvényesítse
Felelős: Németh Tamás polgármester
Határidő: 2011. február 15.

4./ Az önkormányzat I-III. negyedéves gazdálkodásának tájékoztatója.
Előadó: Németh Tamás polgármester
Németh Tamás: a pénzügyi bizottság tárgyalta ezt a napirendi pontot.
Ferenczy Tamás: az itt leírtakat elfogadásra javasolja, emlékeim szerint a képviselő testület
majdnem mindegyik tagja jelen volt.
Németh Tamás: láthatjátok, hogy kb. úgy alakulnak a kiadások és a bevételek, mint ahogy a
tervezetben vannak.
Pallang Attila: a civil szervezetekkel kapcsolatban kérdezem, hogy az időarányos
kifizetésben benne foglaltatik a megszavazott és időarányos kifizetés?
Németh Tamás: a nyugdíjas klubnak meg a sportkörnek van bent pénze, a polgárőrség
időarányosan kapta meg a pénzét. Az ifjúsági klub január óta nem működött.
Tóth Ildikó: látom az Ikrény Egészségért Alapítványt. Szeretném megtudni, hogy ez az
összeg mire van adva, mi van finanszírozva ebből ?
Németh Tamás: tárgyaljuk ezt 9. napirendi pontként.
Az írásos előterjesztéshez kérdés nem volt. Ikrény község önkormányzat képviselő – testülete
az önkormányzat I-III. negyedéves gazdálkodásának tájékoztatóját 6 igen, 0 tartózkodás és 0
nem szavazattal elfogadta.
Ikrény Község Önkormányzata képviselő-testülete
Az önkormányzat 2010 3/4-ed éves gazdálkodásáról
szóló tájékoztatót elfogadja.

5. Falugyűlés – közmeghallgatás - időpontja.
Előadó: Németh Tamás polgármester
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Németh Tamás polgármester: Az SZMSZ által is szabályozva van, hogy évi egyszeri
közmeghallgatást kell tartani. Nekünk egyet tartani kell, ki kell szúrni egy időpontot.
Tóth Ildikó képviselő: 7 nappal előbb kell tájékoztatni a falu lakosságát. Javaslom, hogy
legyen egy keddi nap.
Németh Tamás polgármester: Külön napot javaslok a falugyűlés időpontjára. Pénteki napot
javaslok.
Németh Tamás polgármester: A tervezett falugyűlés – közmeghallgatás - időpontja. 2010.
december 9. csütörtök 18 óra, helyszín Sárga Ló közösségi ház.
Az elhangzott és megvitatott előterjesztéshez kérdés nem volt. Ikrény község önkormányzat
képviselő – testülete az a falugyűlés / közmeghallgatás / időpontját 7 igen, 0 tartózkodás és 0
nem szavazattal elfogadta.
91/2010. (XI.23.) Képviselő - testületi határozat:
Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
települési közmeghallgatás időpontját 2010. december 9
/ csütörtök/ 18.00 órában határozza meg. Helyszínéül a
Sárga Ló Közösségi Házat jelöli. Utasítja a
polgármestert a szervezésre, illetve arra, hogy röviden
adjon tájékoztatást a választásuk óta eltelt időszak
eredményeiről, problémáiról a lakossági vélemények,
kérdések, javaslatot megfogalmazása előtt.
Felelős: Németh Tamás polgármester
Határidő: 2010. december 9.

Németh Tamás polgármester. Megérkezett Somogyi Ferenc a Horgász Egyesület elnöke.
Szóbeli tájékoztatást ad a Horgász Egyesület munkájáról.
7./ Tájékoztató a horgászegyesület munkájáról.
Előadó: Somogyi Ferenc
Somogyi Ferenc: legutóbb arról tájékoztattam Önöket, hogy nem tartozom beszámolóval.
Tekintettel arra, hogy amikor horgász egyesület megalakult képviselő testület tagjai közül
többen nem ültek itt. Nagy vonalakban szeretném elmondani. Egyesületünk helyi
kezdeményezés útján 2005 januárjában alakult, 52 alapító taggal. Jómagam 2000 nyarán az
akkori polgármester úrral, az akkori pályázat szerint szerettem volna megalakítani, ettől
kezdve a helyi víz pályázati jogát nem nyerhettük el. Eltelt öt év helyi kezdeményezésre újra
próbálkoztunk. Februárban 1989 évi egyesülési és a halászati törvény alapján alapszabály
megyei bíróság bejegyezte. A következő hónapban az általunk kiszemelt tavat halászati vízzé
nyilvánítottuk. 2006. április egytől halászati jogát elnyertük a tónak 2021-ig. Maga a terület
Ikrény 0261 hrsz.-ú jelzett terület 9,8 ha. Ebből sikerült 2,3 ha kiszakítanunk, a tó 1,2 ha a
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talaj vízállásától függően, jelenleg 1,4 ha, 42.000 m3 víztartalmú. 2006-ban gyors építkezést
kezdtünk. Április 22-én 2006-ban már 65 taggal megindult a horgász egyesület tevékenysége.
A szervezetet magát 6 fős vezető irányítja 3 fő fegyelmi bizottság 3fős ellenőrző bizottság
működik. Az egyesületnek saját belső szabályzata létezik. Ez ellenőrző bizottság tagjai az
egyesület tagságától független külső személyek lettek ez év januárjában. Ez évtől kht-re
változik a szervezet.
Az ellenőrző bizottságnak évi két alkalommal teljes körű pénzügyi ellenőrzést kell tartania az
egyesületnél.
Bátran mondhatom, hogy eredményes munkát végeztünk. Az 52 alapító taggal szemben 139
fős tagságot jegyzünk. A kezdeti 15 mázsás telepítés ma már 30 mázsás telepítés és 30 kg-os
fogási átlagot értük el. Taglétszámunkat tekintve a megye 76 egyesületének rangsorában 30.
helyen állunk. 14.540 főből áll ebből a legnagyobb Szigetköz Horgász Egyesület 1800 főt
felölel. 61 éves egyesület.
Nemcsak horgászunk, hanem foglalkozunk a környezettel, 8 óra társadalmi munka elvégzése
kötelező. Elismerő oklevelet vettem át Budapesten, a Betérő vendéglő falán található, meg
lehet tekinteni. Négy éve működő érdekességről van szó, egy ilyen díjat egy évben 6
egyesületnek adnak át, ebbe az ikrényi is belefért. Évről évre mind többen látogatnak meg
bennünket. Vendég horgászból sincs hiányunk több, mint száz fő vette igénybe a
vendéghorgászati lehetőséget. Több céges versenynek is helyet adtunk. Az idén először
megrendezett horgászbált hagyományossá szeretnénk tenni.
Szeretném megjegyezni, hogy az egyesület a 2096 forintos bírságot kifizette. Ha probléma
van, kérem, keressen meg bennünket és beszéljük meg a dolgokat. A helyi civil szervezettel a
kapcsolatunk jónak mondható.
Utalva a nyugdíjas klubra, segítettek a program
lebonyolításánál. 2009-es évet kivéve, az önkormányzat támogatta az egyesületet kétháromszázezer forintos összeggel.
Minden évben pályázunk, nyertesek is voltunk. Összegeket nem kívánok mondani. Az szja 1
%-ból is részesültünk. Az egyesület pénzforgalma éves szinten megközelíti a 3 millió forintot.
Az ellenőrzési bizottság tagjai Páros József, Kovács Józsefné, Karolusz István.
Az egyesület bevétele kiadásai: tagdíjak szerepelnek. Környezeti díjak a tó környékén
rendben tudjuk tartani. Korábban a kommunális tartotta rendben a tó környezetét. Vannak
adományok is. Önkormányzati támogatás, 1 %. és a pályázati nyeremények. + még a
rendezvény bevételek.
Kiadások:a vizet béreljük bérleti díj 5 évig egy összeg öt évente az elmúlt öt év inflációval
növelt összeg. 2,3 ha 500 ft/ha, 1150 forintért béreljük. Vízminőség vizsgálat történt, a tó
vízminősége tiszta. Kiadásaink üzemanyag költség, villanyszámla, éves karbantartás,
szövetségi tagdíj, a honlap fenntartása, de a legnagyobb kiadás a halasítás. Nem szerepel
munkadíj, juttatás, támogatás. Kezdettől fogva az egyesület minden tagja ingyen dolgozik,
egyetlen forint térítés nélkül. A horgászengedélyekért én is fizetek.
Karbantartási költségek nagy része a bekötőútra megy el. 600 ezer forintot költöttünk rá. A
mezőgazdasági gépek szépen tönkreteszik. 7,6 hektár az Inicia kezelésében van és a gépekkel
tönkreteszik a területet. Ki fogjuk jelölni a terület határait, hogy a traktorok ne tudjanak kárt
okozni.
Felolvasom az Eszköz és vagyonleltárt...
Köszönöm a lehetőséget, köszönöm, hogy meghallgattak.
Németh Tamás polgármester: köszönjük a beszámolót. Örülünk, hogy az ikrényi horgásztó
neve ilyen ismertté vált.
Kérdés
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Fodor Ildikó képviselő: szeretném megkérdezni, hogyan áll a horgászegyesület honlapja? Az
Ikrény.hu honlapon van egy olyan menüpont, hogy horgászat. Ebben tudnék segíteni, hogy
ide fel tudnám tenni a különböző információkat.
Válasz
Somogyi Ferenc egyesületi elnök: örülök, köszönöm, hogy segítenek. Szeretném kérni, hogy
tegyük közzé a pénz felosztását.
Hozzászólások
Fernczy Tamás képviselő: nagyon kimerítő volt a tájékoztató és aki nem ismerte a horgász
egyesület tevékenységét, az most minden információt megkapott.
Somogyi Ferenc egyesületi elnök: kérésem lenne a képviselő testülethez, hogy a bekötő úttal
kapcsolatos problémák megoldásában segítsen. Kérném tőled Tamás, hogy nézz utána, hogy a
nemzeti vagyonkezelőnél ott van-e a papírunk vagy sem.
A holt Rába probléma volt. Kérésem lenne, Ikrény község területén van halászati vízterület a
képviselő testület kérjen halászati jogot. 2015-ig a halászati jog szigetközi horgász
egyesületet illeti.
Németh Tamás polgármester: az előterjesztéshez több kérdés, hozzászólás nem volt.
Ikrény község önkormányzat képviselő – testülete a horgászegyesület tájékoztatóját 7 igen, 0
tartózkodás és 0 nem szavazattal elfogadta.
Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testület
az Ikrényi Horgászegyesület működéséről készült
tájékoztatót elfogadja.

7./ SZMSZ módosítása
Előadó: Komjáti János
Németh Tamás polgármester: hozzáfűznék annyit, hogy átolvastam én is az SZMSZ-t egy
vagy két ponton javaslom módosítani. Később úgy is lesz egy egységes egész, amit
átformálunk
Komjáti János körjegyző: elhangzott, hogy két 6 hónapos határidő van a testület előtt, a
szervezeti és működési szabályzat átfogó teljes körű felülvizsgálata kell, hogy megtörténjen.
Én úgy képzelem el, hogy készítek egy tervezetet, melyet mindhárom település
önkormányzata megkapná és abból a településre próbálunk összegyúrni, egy jól működő
jogszerű SZMSZ-t. Ahhoz, ami jelenleg hatályos, az alakuló ülésen nyúltunk hozzá, azt
követően nem került a testület elé ez a kérdés. Polgármester úr egy két pontot mondani fog, de
ezen kívül úgy gondolom, nem kell az egész SZMSZ-t alapjaiból kiforgatni.
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Németh Tamáspolgármester: javaslatom kettő lesz, amikor érdeklődő érkezik vagy hallgatja
végig a testületi ülést, akkor neki hozzászólást biztosítsunk. Ennek módját és keretét kell
megbeszélnünk. A képviselők hozzászólása is korlátozva van. Az ülés szempontjából fontos
hogy a korlátok meglegyenek. 3 percben szólhat hozzá, vagy reagálhat. Interpellációk
keretében hallgatnánk meg a civil lakosságot 2 perces reagálásban. és utána egy perces válasz
reagálásban.
Kérdés nem hangzott el
Hozzászólások
Pallang Attila alpolgármester: annyi módosítás lenne, hogy témakörönként lenne az a két
perc, 10 pontos testületi ponthoz nem biztos, hogy elegendő 2 perc. Ugyanazok a szabályok
vonatkozzanak rá, mint a képviselőkre a korlátozás tekintetében. Gondoljuk át, hogy mire
vonatkozzon ez a hozzászólási kör. Egyetértek, hogy az ülés végén lehessen a hozzászólás.
Lőrincz Illés képviselő: pontonként 2 perc reagálás és válaszra 1 perc.
Pallang Attila alpolgármester: annak idején, amikor Weller Tamás jegyző volt itt, hogy mi
ennek a kivitelezési módja, azt mondta, hogy ha a testületi ülés közmeghallgatásként
funkcionál, akkor a közmeghallgatás egyben szabályozza is ezt a dolgot.
Komjáti János körjegyző: ahhoz hogy az adott témához a nem testületi tag is
hozzászólhasson, lehetőség van, csak szabályozás kérdése Az lenne a célszerű, ha időkeret
lenne.
Pallang Attila alpolgármester: a jelenlegi szmsz is lehetőséget ad arra, hogy a levezető
elnök saját jogkörénél fogva lehetőséget adjon. A korábbi gyakorlat mutatta, hogy ez nem
mindig volt olyan, ami a közérdeket szolgálta. Ne legyen a polgármester kezébe egy ilyen
teher.
Komjáti János körjegyző: Gondolatilag jó. Az interpelláció csak képviselő joga, csak ő
tehet. Az ülés végén lehet interpelláció, kérdések, bejelentések ilyen kereten belül már hozzá
lehet szólni.
Somogyi Ferenc egyesületi elnök: Köszönöm, hogy így áll hozzá a testület hasonló a
véleményem, örülök a lehetőségnek.
Németh Tamás polgármester: javaslat, ha falu lakosai részt vesznek az ülésen, hozzászólni
lehet kérdést feltenni lehet miden napirendi pont tárgyalása végén a szavazás előtt
szabályozott keretek között 2 percben. Reagálhat, 1 percben válasz biztosított. Szigorúan
kapcsolódnia kell a napirendi ponthoz a felszólalásnak. A levezető elnök feladata, hogy
rendre intse, ha eltér a tárgytól. Az interpellációk részt kibővítjük még egy kérdés és
bejelentések résszel, ahol ismét az érdeklődők feltehetnek kérdést, javaslatokat tehetnek 2
percben, ha nem tudunk választ adni, akkor írásban 8 napon belül válaszolunk.
Németh Tamás polgármester: az előterjesztéshez kérdés nem volt. Ikrény község
önkormányzat képviselő – testülete az SZMSZ módosításával kapcsolatos előterjesztést 7
igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal elfogadva.
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Megalkotja
11/2010. (XI.24.) rendeletét
Ikrény Község Önkormányzat képviselő-testületének Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló
5/2007. (III.29) rendelete módosításáról
Németh Tamás polgármester: csak tájékoztatásul mondanám, hogy az SZMSZ azt mondja
ki, hogy a rendes testületi ülést 5 nappal, a rendkívülit 48 órával megelőzően kell kihelyezni.
Több helyen el kellene helyeznünk. Helyeket kellene kijelölni, ahová a plakátot kitegyük,
hogy az is értesülhessen, aki nem néz internetet, vagy nem jár a hivatalnál, az is tájékozott
legyen.
Pallang Attila alpolgármester:2009.02 29én nyújtottam be javaslatot, akkor ezt a témát az
ügyrendi bizottság tagjaival tárgyaltuk. A hivatal folyosója lett kijelölve. Javaslom, hogy
kerüljön bele a honlap is és a boltok előtti terület és olyan közlekedési csomópontok, ahol
hirdetőtáblák elhelyezése módján legyen kihirdetve a testületi anyag.
Németh Tamás polgármester: a Coop nem engedélyezi a reklám kitételét. Kellene csinálni
egy üvegkalitkás hirdetőt.
Pallang Attila alpolgármester: Ha a bolt nem járul hozzá, hogy az bolt üvegfalán belül vagy
kívül kihelyezésre kerüljön hirdetmény elhelyezésre, akkor a bolt falától fél méterre már el
lehet helyezni egy hirdetőtáblát. Nem hiszem, hogy a Coop tulajdonában lenne a parkoló.
Javaslom, hogy kerüljön kihelyezésre egy hirdetőtábla az önkormányzat kezelésében
közterületen.
Németh Tamás polgármester: Rendben, megnézzük és cselekszünk.
Pallang Attila alpolgármester: Kérdésem, hogy mi a lakossági fórum és a falugyűlés között?
Komjáti János körjegyző: Az ötv. szerint a települési önkormányzat évente legalább egy
közmeghallgatást tart. A képviselőtestület meghatározza a lakossággal való kapcsolattartás
egyéb módjait, a szervezeti és működési szabályzatában. A közmeghallgatás kötelező, az
összes többit a testület határozza meg.
Németh Tamás polgármester: év eleji legyen falugyűlés, az év végi, november eleji legyen
közmeghallgatás. Nem kell testületi ülést tartanunk, csak ott kell lennünk.
Pallang Attila alpolgármester: hasonlóan gondoltam, az egyik kötöttebb műfaj, a másik
lazább, mindkettőt szükségesnek tartja a testület és időbeli eltolással történne.
Németh Tamás polgármester: Év elején csinálnunk kell egy munkatervet, hogyan fogjuk
ütemezni a dolgainkat.
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Komjáti János körjegyző: az a baj ezzel az ötlettel, hogy a polgármesternek a 02.15-ig a
következő év költségvetését be kell terjeszteni. Ha a képviselő testület több fordulós
tárgyalást tart, akkor ebbe a másfél hónapba nem fog beleférni, hogy akkor kerüljön erre a
meghallgatásra sor. A költségvetés tervezésének az a menete, hogy november 30-ig elkészül
egy koncepció. December 31-ig fogadja el a parlament az ország költségvetését. Utána
kihirdetik és február 15-ig kell előterjeszteni és a testületnek úgy kell elfogadni, hogy az
államháztartás részére a testületnek anyagot kell szolgáltatni.
Pallang Attila alpolgármester: Régi adósságunk első fejezet 5. §. Milyen módon érhetők el
a testületi ülés anyagai és milyen időtávon belül. A hivatalnak 15 napon belül el kell készíteni
a jegyzőkönyveket és be kell nyújtani a felettes szervnek. A következő testületi ülés rendes
ülés közti időtartam jelenlejen meg Ikrény honlapján a jegyzőkönyv.
Komjáti János körjegyző: nem kell, hogy az szmsz módosítását érintse, igyekezni fogok
kezelni. A 15 nap valóban 15 nap. Az elmúlt másfél évben nem volt törvényességi ellenőrzése
az önkormányzatoknak, de, szeptember 1-től újra küldenünk kell a jegyzőkönyveket a megyei
közigazgatási hivatal részére.

8./ Rábcatorok Sportcsarnok bérleti díjának, díjrendszerének kidolgozása.
Előadó: Németh Tamás polgármester
Németh Tamás polgármester: Erről már nagyon sokat beszéltünk. A javaslat megtörtént, a
bérleti díj 5000 forint + áfa legyen. Volt egy olyan kiegészítő javaslatunk, legyen egy drágább
időszak. Amikor általában viták vannak, vagy nehezebben tudjuk elosztani. 18.00-20.00 ig
maradna a mostani bérleti díj. A többi időszakban 5000 forint + ÁFA. A csarnok vezetője
részéről olyan kérés érkezett, hogy abban az időszakban is 5.000,- Ft legyen a bérleti díj, mert
a számlázásnál problémák vannak. Ha most ott is csökkentünk díjat akkor egy héten bukunk
10.000,- forintot négy hét alatt 40.000,- Ft, márciusig 160.000 forint biztos kiesés lenne. Ez az
én saját véleményem.
Kérdés nem hangzott el
Hozzászólások
Pallang Attila alpolgármester: a díjcsökkentéssel az volt a célunk, hogy ami kihasználatlan,
azt kitöltsük. Ami kitöltött, ahhoz is hozzányúlunk, akkor nem fogunk különbséget tenni.
Nem lenne célszerű egységesen szabályozni a díjat, mert így nem ösztönözzük azt, hogy a
lyukak kitöltésre kerüljenek. Érdemes lenne az elvben megegyezni, hogy legyen különbség a
két időtartam díja között.
Németh Tamás polgármester: én ennyire nem akartam előreszaladni, csak annyit szerettem
volna, hogy most kidolgozunk egy bérleti díjat.
Lőrincz Illés képviselő: nem egészen értem a Gyuri felvetését, hogy miért nem tud
számlázni.
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Németh Tamás polgármester: Két sorba lesz a számla írva. Ő úgy gondolta, hogy nem
biztos, hogy akkora hasznot hoz.
Tóth Ildikó képviselő: nem féltek attól, hogy elmennek az emberek?
Németh Tamás polgármester: nem, mert nekik megéri.
Csáki István képviselő: ez az időszak mennyire van kitöltve? Mennyire előre van
leszervezve?
Németh Tamás polgármester: a szerda lyukas egyedül, de már arra is van jelentkező. Akik
járnak nagyon régóta járnak ezeken az időpontokon.
Pallang Attila alpolgármester: a legutóbbi nem informális testületi ülésen megnéztük, hogy
egy éven belül milyen kihasználtsága legyen a sportcsarnoknak.
Németh Tamás polgármester: Ki szeretné, hogy különbséget tegyünk a két időszak között?
Egyhangú igen álláspont.
Németh Tamás polgármester: a mértéke? 18-20 óráiig maradjon a jelenlegi bérleti díj a
hétvégi 6-8 órán túli időszakokban 5.000,- Ft plusz áfa legyen terembérleti díj a küzdőtérre.
Más javaslat?
Lőrincz Illés képviselő: felvetés csak, ha valaki kibérli egész hétvégére?
Németh Tamás polgármester: ettől független. Külön árat nem állapítunk meg, maximum.
kedvezményt tudunk adni.
Pallang Attila alpolgármester: erről már volt szó közöttünk, de több időt igényel. Időtartam
és lakossági kedvezményt milyen módon lehet. Azért tartom fontosnak, hogy legyen egy
rendszerünk, minden ettől való eltérést lehet igazolni, hogy pozitív volt vagy negatív.
Németh Tamás polgármester: Bizonyos mérlegelési lehetőséget a csarnok vezetőségének is
adunk kell. A 18-20 óra közötti időben és hétvégén a bérleti díj 5.000 Ft + ÁFA, erről
szavazunk.
Az előterjesztéshez több kérdés, hozzászólás nem volt. Ikrény község önkormányzat
képviselő – testülete a Sportcsarnok bérleti díja 18-20 órától eltérő időben valamint hétvégén
5.000 Ft + ÁFA díjban állapítja meg 7 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal elfogadta.
92/2010. (XI.23.) Képviselő - testületi határozat
Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Rábcatorok Sportcsarnoka átmenetileg szabad
kapacitását / gyermekintézmények igényének
kielégítésén kívüli időszak/ az alábbiak szerint
hasznosítja:
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Hétköznap 16.00-18.00 és 20.00-22.00 óra között
5.000 Ft+ ÁFA /óra 18.00-20.00 óra között 6.000 Ft+
ÁFA/óra. Hétvégén és ünnepnap 5.000 Ft+ ÁFA/óra.
Felelős:Németh Tamás polgármester
Határidő: azonnal

Pallang Attila alpolgármester: Annyi kérésem lenne, hogy szabjunk határidőt, lehetőleg
2011. januárig történjen meg, hogy a következő költségvetésnél ezzel tudjunk számolni.
Németh Tamás polgármester: 2011 január 1-ig tegye le a csarnok ügyvezetője a csarnok
bérleti díjrendszerét.
9./ Ikrény Egészségért Alapítvány ügye.
Előadó: Németh Tamás
Németh Tamás polgármester: túl nagy vitát nem szeretnék generálni, mert ha ezt a témát
pontosan át akarjuk beszélni egy pénzügyi bizottsági ülésen elő kell készítenünk. Arról szól
az egész, hogy Ikrénynek nyilván kötelező egészségügyi ellátási feladata van, ehhez
biztosítanunk kell a helyiséget, lehetőséget, hogy ez a szolgáltatás megvalósuljon. Ikrényben
úgy történt, hogy van egy egészségház erre létrejött Ikrény egészségért alapítvány, annak volt
bevétele 1%-okból. Az önkormányzat is támogatta. Az 1%-ból most is van valamennyi pénze.
Az összeg, amit év elején meghatároztunk az elfogyott, viszont a közüzemi számlák jönnek.
Az alapítvány fizeti az épület teljes rezsiköltséget. Amin én meglepődtem, a telefont is. A
számlájuk üres, 100.000 forintot kért a könyvelő. Gondoskodnunk kell majd a könyvelő
személyéről is, mert a jelenlegi könyvelő nem akarja tovább folytatni ezt a munkát. Ezt a
pénzt át kellene utalnunk az Ikrény egészségért alapítvány számlájára.
Kérdés
Tóth Ildikó képviselő: 950.000 forint át lett nekik utalva, ami éves szinten meg van nekik
ebből kifogytak? Ez előfordult az előző években is.
Válasz
Németh Tamás polgármester Volt az alapítványnak máshonnan is pénze, de az idénre
teljesen elfogyott és csak az önkormányzati támogatás maradt.
Komjáti János körjegyző: azért próbáltam, hogy az összes alapítvány összes előző ciklus
kuratóriumát kezelnünk kell. Ezzel annyi volt, hogy ez egy jelentős összeg de elvégezték a
festési munkákat ezért emésztődött fel. Az előző év végén hasonló nem lehetett. „Rákenték a
falra az 1%-ot.” De a fal a falué, meg az ellátási kötelezett is az ön kormányzat.
Németh Tamás polgármester: a fogorvosi rendelőnél vastag penész volt a falakon. Mondta
is a fogorvos, hogy ha kapnának egy ellenőrzést bezárnák az egész helyiséget. Az ki lett
festve.
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Kérdés
Pallang Attila: az alapítvány kuratóriumával nem vagyok teljesen képbe. A testület delegál
tagokat?
Válasz
Komjáti János körjegyző: az előző polgármester az előző kuratórium vezetője ez egy
lehetőség nem automatizmus, az Ikrény sportja alapítványért is kellene foglalkozni az összes
alapítvánnyal és az összes kezelő szervezettel. Viszonylag sok alapítvány társadalmi szervezet
van amihez valamilyen szinten kötődik az előző önkormányzat.

Hozzászólások:
Németh Tamás polgármester: kuratóriumi ülést össze akarják hívni. Engem a doktor úr még
nem keresett meg, majd megkeresem én.
Pallang Attila alpolgármester: A következő évre nem kell úgy átmennünk, hogy nem
vagyunk képben.
Komjáti János körjegyző: valóban nem vagyunk képben. Megnézünk egy alapító okiratot.
Németh Tamás polgármester: Mivel az önkormányzatnak köze van hozzá, összehivatok
egy kuratóriumi ülést.
Somogyi Ferenc egyesületi elnök: az APEH honlapján megtekinthető, hogy az Ikrény
Egészségért alapítvány 1 5-os felajánlása több mint 200 ezer forint volt. Ebből nem tudták
kifizetni a festését a rendelőnek?
Az előterjesztéshez több kérdés, hozzászólás nem volt. Ikrény község önkormányzat
képviselő – testülete 100 ezer forintos átutalást az Ikrény Egészségéért Alapítvány számlájára
7 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal elfogadta.
93/2010. (XI.23.) Képviselő - testületi határozat
Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Az Ikrény Egészségéért Alapítvány kérésének helyt
ad, és az éves költségvetési rendeletében tervezett
működési tartalék terhére 100.000,- Ft, azaz
egyszázezer forint támogatást nyújt.
Felelős: Németh Tamás polgármester
Határidő: azonnal
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Interpellációk:
Komjáti János körjegyző: kezelődött a napközi otthonos óvodának a karácsonyi
ajándékvásárlási pénz ügye, az óvodának lett-e átutalva a pénz?
Németh Tamás polgármester: játékvásárlása kért 100 ezer forintot az óvoda
Ferenczy Tamás képviselő: 45.000 forintot biztosított az alapítvány játékvásárlásra.
Németh Tamás polgármester: mivel az óvoda előtti parkolóra átutalt 200.000 forint és az
kevés lesz, oda is kell még szavazni pénzt.
Pallang Attila alpolgármester: ebből nem derül ki, hogy 472.500 forintba került a parkoló.
Jelenleg 400 ezer forint áll rendelkezésre, 60-70 ezer forintra lenne még szükség.
Németh Tamás polgármester: Javaslom, hogy a 100 ezer forintból 45 ezret vegyünk el, azt
szavazzuk meg az óvodának játékvásárlásra.
Ferenczy Tamás képviselő: 55 ezret kap meg az óvoda, mert 45 ezret már megkapott az
alapítványtól.
Az előterjesztéshez több kérdés, hozzászólás nem volt. Ikrény község önkormányzat
képviselő – testülete 55.000 forinttal támogatja a Napsugár Óvoda játékvásárlását - 7 igen,
tartózkodás és 0 nem szavazattal elfogadta.
94/2010. (IX.13.) Képviselő - testületi határozat:
Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a –
társulásban működő – Napsugár Napközi otthonos
Tagóvoda részére karácsonyi játékvásárlásra 55.000 Ft
többlet előirányzatot biztosít az éves költségvetési
rendeletében biztosított működési tartalék terhére
Felelős: Németh Tamás polgármester
Határidő: azonnal
Komjáti János körjegyző: a kistérséggel kapcsolatos döntések rendszeres napirendi pontként
szerepelnek. Az első pontban a társulási megállapodás módosításról van szó. Az eddigiekben
a kistérségen belül a logopédiai ellátást a gyógypedagógiai szolgálat biztosította. 2010/2011es tanévtől az önkormányzat nem tudta ezt felvállalni és nincs, aki ezt a feladatot megoldja,
így a társulási megállapodásból ezt a pontot törölni kell.
A második pont pedig pillanatnyilag a társulási megállapodás tartalmaz egy fő pénzügyi és
gazdasági ügyintéző rendszert. Ez két főre módosult, de jelenlegi helyzetben egy fő látja el ezt
a feladatot. Ezt a társulási megállapodást a kistérség elfogadta és javasolja elfogadni az
önkormányzatoknak is.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem volt. Ikrény község önkormányzat képviselő –
testülete kistérségi társulási megállapodás módosításokat a 7 igen, 0 tartózkodás és 0 nem
szavazattal elfogadta.
95/2010. (XI.23.) Képviselő - testületi határozat
Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Megállapodás módosítását jóváhagyja az
alábbiakban
1. A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat
addig a fenntartásában levő Gyógypedagógiai
Központon keresztül biztosította több település
logopédiai ellátását. Viszont a Megyei
Önkormányzat a 2010/2011-es tanévtől nem
tudja vállalni a logopédiai feladatot, így az erre
vonatkozó rész kikerül a társulási
megállapodásból.
2. A társulási megállapodás módosítása értelmében a Társulás
munkaszervezete egy fő pénzügyi és gazdasági ügyintéző helyett 2
főre módosult, mert a jelenlegi pénzügyi és gazdasági ügyintéző
továbbra is GYES-en marad. Ezért a pénzügyi-gazdasági
ügyintézői feladatokra, a megüresedett álláshely betöltésére 1 főt
alkalmazunk. A gazdasági vezető pozícióját ezentúl, Bata Eszter
tölti be.
Felelős: Németh Tamás polgármester
Határidő: azonnal
Komjáti János: kistérség kétféleképpen működik, területfejlesztési tanácsként és kistérségi
társulásként. Az üléseken a polgármester vesz részt. Természetesen a polgármester elfoglalt
lehet, így ahhoz, hogy meg legyen a határozatképesség a helyettesítéséről kell gondoskodni.
Ha a kistérség területfejlesztési tanácsként jár el, akkor a polgármestert csak a másik település
polgármestere helyettesítheti. Javasoltam, hogy Rácz Róbert Börcs polgármestere
helyettesítse Ikrény község polgármesterét távollétében. Ha kistérségi társulásként jár el, bárki
helyettesítheti, én javasolnám, hogy a körjegyző helyettesítse a polgármestert.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem volt. Ikrény község önkormányzat képviselő –
testülete a kistérségi helyettesítésre vonatkozó személyeket 7 igen, 0 tartózkodás és 0 nem
szavazattal elfogadta.
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96/2010. (XI.23.) Képviselő - testületi határozat
Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
polgármestere állandó helyettesítéséről a Győri
Többcélú Kistérségi Társulásban az alábbiak szerint
dönt:
1. A kistérség közgyűlése területfejlesztési tanácsként
jár el állandó helyettes: Rácz Róbert Börcs Község
polgármestere.
2. A kistérség közgyűlése kistérségi tanácsként jár el az
állandó helyettes: Komjáti János körjegyző.
Felelős: Németh Tamás polgármester
Határidő: azonnal
Németh Tamás polgármester kifizettük
az iskola előtti parkoló díját. Ahhoz, hogy ez a
parkoló megépüljön minden papír egyben van, talán már fizetni nem kell. Meg kell teremteni
a költségvetés hátterét és megépítsük a parkolót.
Tóth Ildikó képviselő: Tudomásomra jutott, hogy megjelent egy pályázat az E-ON részéről.
Önkormányzatok és egyesületek számára. A lényege, hogy három téren lehetne pályázni,
utófinanszírozásos lenne. Önkormányzatok 1,5 millió forintra pályázatnak. Az egyik a családi
foci program családi napok szervezése, stb. edzői szakmai fórum létrehozása. Harmadik
családi szurkolói ankét létrehozása. Érdemes lenne pályáznunk.
Németh Tamás polgármester: A csarnok szempontjából a családi foci pályázati lehetőség
lenne a legmegfelelőbb. Járd körbe részletesen ezt a pályázati lehetőséget és jövő héten
megbeszéljük.
Én már kapcsolatban állok egy pályázatfigyelő céggel.
Egyéb napirendi pont nem volt, így a polgármester megköszöni a részvételt és az ülést 21 óra
45 perckor bezárja.
K. m. f.
Németh Tamás
polgármester

Komjáti János
körjegyző

Hitelesítők:
Ferenczy Tamás
képviselő

Tóth Ildikó
képviselő
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