Ikrény község önkormányzat képviselő – testületének 4/2011. (IV.05) számú jegyzőkönyve

4/2011.
Jegyzőkönyv

Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 5-én (kedd)
18.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban tartott nyilvános üléséről
Jelen vannak:
1.
2.
3.
4.
5.

Németh Tamás polgármester
Fodor Ildikó képviselő
Tóth Ildikó képviselő
Csáki István képviselő
Ferenczy Tamás képviselő

Tanácskozási joggal:
6. Komjáti János körjegyző
Németh Tamás polgármester köszönti a megjelenteket. Majd a jelenléti ív alapján
megállapítja, hogy a megválasztott 7 képviselőből 5 fő jelen van, így a képviselőtestület határozatképes, majd megnyitja az ülést.
A nyilvános ülésen öt ikrényi választópolgár vett részt.
Németh Tamás polgármester: jegyzőkönyv hitelesítők Fodor Ildikó Tóth Ildikó és
képviselő személyére tennék javaslatot.
A jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslatot a képviselő-testület 5 igenlő, szavazattal
elfogadta.

Németh Tamás polgármester: a napirendi pontok megtárgyalásának sorrendje
változik. Az ikrényi ifjúsági egyesület az 1-es napirendi pont lesz. Helyesbítenék, hogy
a napirendi pont címének megfogalmazása nem volt túl szerencsés, mivel egy önálló
szervezetről van szó. Az ikrényi önkormányzat a település egysége érdekében
szeretne segítséget nyújtani a fiataloknak.
A napirendi pontok kiegészítésére tett javaslatot a képviselő-testület 5 igenlő
szavazattal elfogadta.
Napirend előtt
Beszámoló a két ülés közötti eseményekről.
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-Tájékoztató a falunap tervezéséről, a Rábakész Kft-vel, valamint az Inicia Zrt.-vel folytatott
tárgyalásról.
- Tájékoztató az Ikrény-Börcs közötti út felújításáról.
- Leader Iroda, Integrál, Szemétszedés
Előadó: Németh Tamás polgármester

Napirend:
1./ Rábcatorok Kulturális Sportközpont 2011. évi költségvetésének tervezete.
(írásos anyag mellékelve)
Előadó: Németh Tamás polgármester
2./ Rábcatorok Kulturális Sportközpont 2011. évi működésének
koncepciója. (szóbeli előterjesztés)
Előadó: Horváth György ügyvezető
3./ Rábcatorok Kulturális Sportközpont 2010. évi könyvelői beszámolója
(írásos anyag mellékelve)
Előadó: Németh Tamás polgármester
4./ Az Ikrényi Általános Iskola működései lehetőségeinek megtárgyalása
(szóbeli előterjesztés)
Előadó : Ferenczy Tamás igazgató
5./Beszámoló a Győri Többcélú Kistérségi Társulás működéséről
Előadó: Előadó: Németh Tamás polgármester
6./Adóigazgatási tevékenység értékelése, különös figyelemmel a más szervek által
elrendelt behajtási tevékenységre.
Előadó: Komjáti János körjegyző
7./ Ikrény Ifjúsági Klub 2011. évi működésének
tervezete. (írásos anyag mellékelve)
Előadó: Németh Tamás polgármester
8./ Ikrény Önkormányzat SZMSZ megalkotása (írásos anyag mellékelve)
Előadó: Komjáti János körjegyző
9./ A Napsugár Körzeti Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde házirendjének módosítása
és elfogadása (írásos anyag mellékelve)
Előadó: Komjáti János körjegyző
Zárt ülés keretében:
Lakossági kérelem. (írásos anyag mellékelve)
Előadó: Németh Tamás
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Interpellációk
Napirend előtt
Beszámoló a két ülés közötti eseményekről.

Németh Tamás polgármester: Az INICIA ZRT-vel a kapcsolatot felvettem a 330.
hrsz. út további rendezésének ügyében. A Zrt. az utat ajándékozás címén az ikrényi
Önkormányzat tulajdonába engedi. A jogi részek lebonyolítására az ügyvédi megbízást
kiadtam.
A RÁBAKÉSZ Kft. vezetőjével a kapcsolatot felvettem, az étel minőségében
felmerülő hiányosságokról tájékoztattam.
A „Rábcatorok” Kulturális Sportközpontban az iroda bérleti szerződését a Pannónia
Kincse Leader Egyesület Központváltás miatt március 1-től felmondta.
A Börcs-Ikrény közötti összekötő út kátyúzása a két település lakóinak társadalmi
munkájával megvalósult.
A Belügyminisztérium által kiírt óvodabővítési pályázatot elküldtük, várjuk a pozitív
elbírálást.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. által meghirdetett szemétgyűjtési akció időpontja
2011.04.21-én csütörtökön 9-14 óra között kerül lebonyolításra.
Az Integrál H Fővállalkozó Zrt vitatja az Ikrény Sportcsarnok bankgaranciában történt
javítások indokoltságát. A levelet mellékeltem. A Sport utca mögötti erdősávba az
erdészet által előírt facsemetéket megrendeltük, a faültetési munkákat a közmunkások
végzik el, a helyi erdész irányításával.
Az erdészeti igazgatóval a felvettem a kapcsolatot a külterületi csapadékelvezető árkok
munkálatainak ütemezése érdekében. Megállapodtunk, hogy a fenékszint mérések
adtainak függvényében folytatjuk a tárgyalásokat.
A szlovákiai Mad település önkormányzatával felvettem a kapcsolatot és testvér
települési tárgyalások kialakításának lehetőségét kezdeményeztem.
Kérdés nem hangzott el.
Hozzászólások:
Tóth Ildikó képviselő: többen megkerestek engem a kamionosok miatt.
Szemétkidobó lett az Ifjúság utca végén. Sokan megállnak és oda szemetelnek.
Németh Tamás polgármester: régóta javasoltam ezzel kapcsolatosan, hogy a vasúttal
kell beszélnünk, a rakodóra való felhajtást egy sorompóval zárjuk le. Több száz
köbméter szemét belekerült már oda. Ott minden van. A mai napig azt gondolják, hogy
oda ki lehet vinni a szemetet.
Csáki István képviselő: Javasolnám felvenni a kapcsolatot Horváth Lászlóval, aki
készíti a parkolót ő szerintem többször találkozik ilyen lehetőséggel.
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Németh Tamás polgármester: 602 ezer forintot fizettünk ki az Ikrény Egészségért
Alapítvány rezsijére. Az éves tervezet 1 millió háromszázezer forint. Ennyi a rezsije
az épületnek.
Csáki István képviselő: van-e alapja az Integrál H. követelésének?
Komjáti János körjegyző: Nehéz kérdés, eleinte egyszerűnek tűnt az ügy, hogy
rosszul elvégzett munka után garanciális hibajavítás volt. Tiszta lelkiismerettel
mentünk az elszámoláshoz. Akkor derült fény arra, hogy szerintük indokolatlan volt a
javítás. Az első kiindulás pont volt, hogy 6-7 alvállalkozó vett részt őtőlük
visszatartották összeget. Ha azoknak visszakapja az Integrál ezt az összeget, akkor 6
millió forint lenne az összeg, de mindent összevetve – a konkrét műszaki tartalom
átszámolása után 12 millió forintra jön ki. A problémák most is fennállnak. Nagy része
megáll és, tehát jogos volt a garancia igénybevétele.
Csáki István képviselő: Valószínűleg fizetni is fogunk.
Ferenczy Tamás képviselő: valami szerződésnek kellett lenni nem? Volt-e ilyen?
Abban mi volt leírva?
Komjáti János körjegyző: amikor a kivitelezői szerződés kötődött, akkor még nem
számoltak azzal, hogy az Integrál csődbe megy. A garanciára szánt összeg, bankgarancia formájában - félre volt téve, ehhez a pénzhez az ikrényi önkormányzat
hozzájutott. A kivitelező végelszámolás alatt volt, de időközben tudott volna teljesíteni
az alvállalkozóival.
Csáki István képviselő: van felszámoló biztos is, azt is kifogásolja, hogy nem vonták
be.
Komjáti János körjegyző: ez így nem igaz, erre vonatkozóan levelezést találunk. A
pénzfelvételnél nem volt ott a felszámoló biztos. Jogos volt vagy nem volt jogos a
pénzfelvétel.
Ferenczy Tamás képviselő: a pénzt az Integrál engedélyével lehetett lehívni? A bank
felelőssége is, hogy miért utalta át.
Komjáti János körjegyző: A felszámoló biztosnak lehetett volna megakadályozni, de
a megkezdés előtt az önkormányzatunk számlájára került a pénz.
Komjáti János körjegyző: az összekötő úttal kapcsolatban megjegyzem, hogy a
börcsi labdarúgó egyesület támogatta anyagilag az akciót.
Több kérdés, hozzászólás nem volt Ikrény község önkormányzat képviselő – testülete
5 igen szavazattal
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a két ülés között végzett munkáról, aktuális
feladatokról szóló tájékoztatót e l f o g a d j a.

N a p i r e n d t á r g y a l á s a:
7 ./ Ikrény Ifjúsági Klub 2011. évi működésének
tervezete. (írásos anyag mellékelve)
Előadó: Németh Tamás polgármester

Németh Tamás polgármester: Köszöntöm a megjelent tagokat. Sajnos az előző klub
tagjai nem tudtak úgy viselkedni, hogy a közösség számára az elfogadható legyen. A
mostani fiatalok a falu szerves részeként próbálnak meg egy közösségi teret maguknak
létrehozni. Megkerestek engem, mint pedagógust, mint polgármestert, hogy segítsek
abban, hogy kapcsoljuk össze a múltat jelennel. Az klub alapszabályát átnéztük, új
alapszabályt állítottunk fel. Amit kiemelnék, a dohányzás, italozás tilos. A 18 év
alattiaknak a dohányzás tilos. Javaslatot tettünk arra, hogy az iskola diákjai, a 14 éves
gyerekek meddig tartózkodjanak ebben a közösségi térben. A másik korábbi probléma
a végeláthatatlan zárási idő rossz dolgoknak engedett utat. Szeretnénk ha az IKIFE
tagjai felügyelnék az álltaluk meghatározott nyitvatartási időt, tekintettel az ott lakók
nyugalmára.
Kérdés nem hangzott el.
Hozzászólások:
Csáki István képviselő: javasolnék egy engedményt. Van szorgalmi időszak, meg van
nyári időszak, nyáron pl. este10 órakor senki nem lesz otthon, meg kellene határozni,
hogy egy tanítási időszakban meddig legyen és egy tanszünetes, nyári időszakban.
Szerintem külön kellene bontani.
Németh Tamás polgármester: én úgy gondolom, hogy egy 14 éves gyerek nyáron is
legyen otthon már este 10 órakor. A klub vezetősége tesz majd erre vonatkozóan
javaslatot. Fontos, hogy a faluban élők jó véleménnyel legyenek. Az önkormányzat
vagyona az épület, állagmegóvásra kell törekednünk.
Csáki István képviselő: szerintem 14 éves kor felett tovább maradhatnának a klubban
a fiatalok.
Németh Kálmán a szervezet tagja: Szabolcs neked kellett volna ott lenni, amikor
gondok voltak, sokszor a szülők sem értesültek azokról. Megmaradna a Szabolcs
elnöknek?
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Németh Tamás polgármester: beszéltünk erről is és úgy gondoljuk hogy a civil
szervezet vezető váltása nem egyszerű dolog. Ha a házirendet betartjátok és a
kulcsfelelősök felvállalják a feladatokat és látjuk, hogy ez így működik, akkor a
Szabolcsék is nyugodtan átadják az irányítást. Legyen az öttagú vezetőség, amit
mondtatok.
Páros Szabolcs az egyesület elnöke jó gondolat, hogy átveszik a vezetést.
Németh Kálmán: ha probléma volt,Te később értesültél arról, ha lenne egy megbízott
vezető, ő vállalná a felelősséget.
Páros Szabolcs: aki kulcsot kapott, felelősséget kapott, papíron is.
Németh Tamás polgármester: Ugyanúgy fel fog állni a vezetőség. Lesz aki irányítja
a pár fő kulcsfelelőst.
Németh Kálmán: voltak többen, akiket nem is érdekelt az IKIFE .
Németh Tamás polgármester: Dolgozzatok azokkal akik erre szívesen vállalkoznak,
ha jól csináljátok sokan fognak csatlakozni hozzátok. A leltárt is át kell nézni, hogy
elindulhassatok.
Németh Kálmán: Szeretném, ha a Szabolcsék is ugyanúgy jöjjenek, mert át kellene
beszélnünk.
Páros Szabolcs: Úgy gondolom, hogy induljon el a klub, ha kéritek, természetesen
szívesen segítünk.
Németh Tamás polgármester: a kontakt személy szerepét vállalom a leltárt
csinálnánk meg, most beszéljünk meg egy konkrét dátumot.
Ferenczy Tamás képviselő: mikor indul a klub?
Németh Tamás polgármester: a leltár átvétele után, jövő hét körül el tudna indulni.
Páros Szabolcs: a könyvelőtől elhozom az iratokat.
Németh Kálmán: korábban volt egy megbeszélés és ott engem javasoltak a vezetésre,
többen felajánlották a segítségüket.
Több kérés, kérdés, hozzászólás nem volt, így polgármester kérésére a képviselőtestület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza:
16/2011. /IV.5/ képviselő-testületi határozat:
Ikrény Község Önkormányzata Képviselő6
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testülete
-

-

Az Ikrényi Ifjúsági Klub részére biztosítja a
tulajdonában levő ifjúsági helyiség
térítésmentes használatát, azzal,
hogy a közösen kialakított és elfogadott
üzemelési feltételeket elfogadják és betartják.
Megállapítja, hogy a szervezet fontos szerepet tölt
be a település fiataljai összekovácsolásában és a
működéséhez szükséges egyéb feltételek
biztosításához a rendelkezésére álló segítséget
megadja.
Felelős: Németh Tamás polgármester
Határidő: folyamatos, beszámolás testületi
üléseken

Ezek után Németh Tamás polgármester javasolja, hogy a három azonos kérdéskörű
előterjesztés egy előadásban kerüljön megvitatásra. Javaslatát e testület tagjai
egyhangúlag támogatták.
1./ Rábcatorok Kulturális Sportközpont 2011. évi költségvetésének tervezete.
(írásos anyag mellékelve)
Előadó: Németh Tamás polgármester
2./ Rábcatorok Kulturális Sportközpont 2011. évi működésének
koncepciója. (szóbeli előterjesztés)
Előadó: Horváth György ügyvezető
3./ Rábcatorok Kulturális Sportközpont 2010. évi könyvelői beszámolója
(írásos anyag mellékelve)
Előadó: Németh Tamás polgármester

Horváth György ügyvezető: pár gondolatot írtam a múltról és a 2010. november 1-től
terjedő időszakról. Első feladatom az volt, hogy a terem kihasználtságát növeljük,
ennek érdekében megkerestem a győri egyesületeket, sportban ismert személyeket
akik szóba jöhettek. Több pozitívuma is van a dolognak, az ETO, az egyetem
kézilabda csapata ennek köszönhetően bérbe vették a csarnokot. Amivel bővült még az
a Zumba Fitness és a kisteremben tartható baba-mama torna.
Új csapatokat próbáltam szervezni, emellett meg kellett tartani a régieket is. Nem kis
harc volt, de sikerült őket kibékíteni. A sportcsarnok adminisztrációja elég rossz
állapotban volt. Ma már számítógépen naprakészen követhető az intézmény
pénzmozgása, valamint az irodában kartonozva, szétválogatva vannak az iratok.
Pótolni kellett dokumentumokat, jelenléti ívek, kasszavezetést, munkaköri leírások. A
honlappal kapcsolatban is van probléma. Új tárhelyet kellene venni. Amióta én
vezetem a csarnokot, minden utalást időben teljesítettünk. November óta a díjakat
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fizettük. Kiderült, hogy több százezer forint tartozás van, a Security Patent felé több
százezres tartozás a liftkarbantartó cég felé. Ennyi pénzt nem termel ki a csarnok, ezt a
tartozást görgetjük magunk előtt. Sajnos a csarnoknak rossz híre volt. Eddig sikerült
minden konfliktusmentesen megoldanunk. Voltak visszatérő vendégek, aki
panaszkodtak, hogy nem szívesen jönnek ide. A büfé üzemeltetését úgy oldottuk meg,
hogy egész napra kinyit, amikor rendezvény van, a Sárga Ló vendéglő üzemeltetője.
Kora ősztől kellene esetleg meghirdetni. Nincs megoldva a csarnok karbantartása sem,
pl. az Iso Fluid Kft, aki 70 ezer forintért vállalta. Ha gond van, nincs kitől számon
kérni.
Jó lenne mielőbb rendezni a karbantartás kérdését. A Leader felmondta az
iroda bérlését, így 144 ezer forint havonta, ami kiesik. A nyári időszak az, problémás
lesz, 3-4 csapat bérelné a csarnokot, de ez nem termeli ki még az alkalmazottak bérét
sem. Felmerült egy lehetőség, hogy nyárra, sporttábor céljára kiadnánk a csarnokot,
alsó tagozatból a tantermet kiürítenénk az igénylők létszámától függően. Ezekben
fekhelyeket helyeznénk el. Vannak összegek, pl. 950 /nap lenne egyesületek, iskolák
számára. Az étkeztetést a Győző vállalná 250 Ft lenne a reggeli, vacsora.
Népszerűsíteni próbáljuk ezt az elképzelést. A Balázs Béla kupa megrendezésre kerül
Egy érdeklődő van, aki tatabányai 5-6 napra 25-30 fővel érdeklődnek. Elég jó bevétel
származhatna ebből. A terembérlet 3500 forint/óra. 3-4 héttel át lehetne vészelni a
nyári időszakot. További kihasználtság növelése érdekében cégekkel, vállalatokkal fel
kell venni a kapcsolatot, konferenciák, bálok megrendezésére. Visszatérő vendégeket
kellene toborozni, esetleg újsághirdetéseket kellene feladni. Köszönöm a figyelmet. Ha
van kérdés, természetesen szívesen válaszolok.
Kérdés nem hangzott el.
Hozzászólások:
Németh Tamás polgármester: a Gyuri működése alatt növekedtek a bevételek
folyamatosan próbálja feladni a tartozásokat. A gázszámla kivételével egészen
kezelhetővé válhatna a dolog. A gázszámla követelés 5 millió ötszázezer forint.
Somogyi Ferenc települési választópolgár az ülésre megérkezett.
Az előterjesztéshez több kérdés, hozzászólás nem volt Ikrény község önkormányzat
képviselő–testülete a Rábcatorok Kulturális Sportközpont 2011. évi költségvetését 5
igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal elfogadta.
17/2011. (IV.05.) Képviselő - testületi határozat:
Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a Rábcatorok Kulturális Sportközpont 2011. évi költségvetését
a mellékelt formában
elfogadja
Utasítja a polgármestert, hogy végrehajtásáról gondoskodjon.
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Felelős: Németh Tamás polgármester
Határidő: folyamatos, beszámolás az önkormányzat és szervei költségvetése
végrehajtását tárgyaló testületi üléseken

Az előterjesztéshez több kérdés, hozzászólás nem volt Ikrény község önkormányzat
képviselő–testülete Rábcatorok Kulturális Sportközpont 2011. évi működésének
koncepcióját 5 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal elfogadta.
18/2011. (IV.05.) Képviselő - testületi határozat
Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a Rábcatorok Kulturális Sportközpont 2011. évi működéséhez
készült hasznosítási elképzeléseket – nyári kihasználás,
iskola termeinek használata a nyári táboroztatáshoz, annak
marketingje … - a mellékelt formában
elfogadja.
Felelős: Németh Tamás polgármester
Határidő: folyamatos, beszámolás az önkormányzat és szervei költségvetése
végrehajtását tárgyaló testületi üléseken

Az előterjesztéshez több kérdés, hozzászólás nem volt Ikrény község önkormányzat
képviselő–testülete Rábcatorok Kulturális Sportközpont 2010. évi költségvetése
végrehajtását - könyvelői beszámolóját 5 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal
elfogadta.
19/2011. (IV.05.) Képviselő - testületi határozat
Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a Rábcatorok Kulturális Sportközpont 2010. évi
gazdálkodásáról, költségvetése végrehatásáról szóló
b e s z á m o l ó t a mellékelt formában
elfogadja.
Felelős: Németh Tamás polgármester
Határidő: azonnal

4./ Az Ikrényi Általános Iskola működései lehetőségeinek megtárgyalása.
(szóbeli előterjesztés)
Előadó: Ferenczy Tamás
Ferenczy Tamás igazgató: Nagy változások előtt van a közoktatási törvény, ami 2011
szeptembertől várható. Jobbra nem nagyon lehet számítani, mint, ami most van, abból
amit lehet hallani. 21 fős osztályok lennének, aminél a pedagógus bérét teljes
9
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mértékben az állam állná. A fenntartási költség maradna helyben, 21 fő felett nem
lenne támogatás, alatta arányos támogatást kapnának az önkormányzatok.
A múlt csütörtökön felreppent a hír, miszerint az iparűzési adók összegére a kormány
igényt tart, abból finanszíroznák az oktatás költségeit. Abdával és Börccsel a társulást
meg tudnánk-e valósítani, ez a kérdés. Nekik ebből túl sok hasznuk nem lenne, csak a
jó szolgálati tevékenység. Az óvoda esetében van kistérségi normatíva és az elvárt
létszámok nincsenek meg. Várjuk a visszajelzést és a választ.
Komjáti János körjegyző: a közoktatási törvényben május utolsó munkanapja a
határidő. Tavalyi közigazgatási hivatali kiadványban május 15. szerepel, beleférünk
még. Társulási formában közösen fenntartandó intézmény lehetőségéről kellene
beszélnünk. Jövő héten együttes ülés lesz a három település képviselőinek
részvételével, ott kellene azt megbeszélnünk, hogyan tovább.
Kérdés nem hangzott el.
Hozzászólások:
Németh Tamás polgármester: felveszem a kapcsolatot az abdai polgármesterrel. Ha
van értelme, készíttetünk szakértői véleményt.
Komjáti János körjegyző: ha konkrét a szándék, akkor erre szükség van.
Németh Tamás polgármester. Valóban sürgős az ügy.
Az előterjesztéshez több kérdés, hozzászólás nem volt Ikrény község önkormányzat
képviselő–testülete az Ikrényi Általános Iskola további működtetési feltételeiről szóló
beszámolót 5 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal elfogadta.
20/2011. (IV.05.) Képviselő - testületi határozat
Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Az Ikrényi Általános Iskola társulásos formában való
működtetése lehetőségének vizsgálatát határozza el.
Utasítja a polgármestert, hogy
1. vegye fel a kapcsolatot Abda és Börcs
Községek Polgármestereivel, meghatározva az ezzel járó
feladatokat, lehetőségeket.
2. Készíttesse el közoktatási szakértővel azt a szakértői
véleményt, amely alapja lehet a további tárgyalásoknak
Felelős: Németh Tamás polgármester
Határidő: azonnal
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5./Beszámoló a Győri Többcélú Kistérségi Társulás működéséről
Előadó: Előadó: Németh Tamás polgármester
Komjáti János körjegyző: a társulási törvény előírja, hogy be kell számolni a
működésről, a tapasztalatokról. Jelenleg többcélú kistérségi társulás szervezeti
formában működik a társulás, tartja az üléseit. A polgármester rendszeresen részt vesz
a üléseken A választások után történt átszerveződés a társulásban is. Ez nem érintett
kedvezően bennünket. Pozíciót egyik polgármester sem vívott ki magának. Abda
polgármestere a közbiztonsági feladatellátó ember. Összességében eredményesen
működik a társulás, a 27 település is elvégzi a feladatait. Szeretnénk képet kapni a
társuláson belül, milyen formátumban kezelik a társulás települései a halottaikat. A
települések szolgáltatási díjai ügyében próbálunk egységes álláspontot kialakítani. Az
elhullott állatokkal kapcsolatos kérdéskörben, az ATEV-es, az ebekkel kapcsolatos
feladatok ellátásban kértük a segítséget.
Kérdés:
Csáki István képviselő: mi ebben nekünk a jó?
Válasz:
Komjáti János körjegyző: a körjegyzőségnek nincs, az önkormányzatnak van. 27
településsel működik, a belső ellenőrzést e rendszeren belül oldjuk meg, ezért nem kell
fizetni. Az éves egyszeri alkalomért. A gyerekjóléti szolgálatot, családsegítést, a
kistérség működteti. A jelzőrendszeres segítségnyújtást is nyújtották. Ezeket a
feladatokat e szervezeten belül oldják meg. Fontos feladat még a területfejlesztés, de
az ebben levő pénzeszközök csökkennek.
Hozzászólás nem hangzott el.
Az előterjesztéshez több kérdés, hozzászólás nem volt Ikrény község önkormányzat
képviselő–testülete a Győri Többcélú Kistérségi Társulás működéséről szóló
beszámolót 5 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal elfogadta.
21/2011. (IV.05.) Képviselő - testületi határozat
Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a Győri Többcélú Kistérségi Társulás működéséről,
polgármesterének a szervezetben kifejtett munkájáról szóló
b e s z á m o l ó t elfogadja.
Felelős: Németh Tamás polgármester
Határidő: azonnal

11

Ikrény község önkormányzat képviselő – testületének 4/2011. (IV.05) számú jegyzőkönyve

6./Adóigazgatási tevékenység értékelése, különös figyelemmel a más szervek
által elrendelt behajtási tevékenységre. Beszámoló írásban csatolva
Előadó: Komjáti János körjegyző
Komjáti János körjegyző: a behajtás területén új szervezeti formákkal tudnánk
mozogni. Ebből mennyi pénzeszköz maradt a településeken ezt az előterjesztést
meghallgattuk Abdán és Börcsön is. Börcs úgy gondolja, hogy egy személy végezze a
behajtást. Abda mereven elzárkózik ettől, a jövő heti közös testületi ülésen is kellene
dönteni erről.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem volt Ikrény község önkormányzat
képviselő–testülete az adóigazgatási tevékenység értékeléséről és a behajtási
tevékenységről szóló beszámolót 5 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal elfogadta.
22/2011. (IV.05.) Képviselő - testületi határozat
Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Az adóigazgatási tevékenység értékeléséről, különös
tekintettel a más szervek által elrendelt behajtási
tevékenységre című beszámolót e l f o g a d j a.
Megállapítja, hogy mindkét tevékenység jó szintű a
településen, de a behajtás körjegyzőségen belüli
átszervezésének gondolatát támogatja.
Felelős: Komjáti János körjegyző
Határidő: folyamatos, beszámolás a következő adóigazgatási
tevékenység értékelésnél
8./ Ikrény Önkormányzat SZMSZ módosítása (írásos anyag mellékelve)
Előadó: Komjáti János körjegyző

Németh Tamás polgármester: Fontos lenne, hogy megfeleljen a kívánalmaknak. Ne
toldozzuk-foldozzuk kérem, hogy jelezzétek, ha probléma van ezzel. Az eddigi szmszszel ellentétben ez az anyag hosszabb, azokat az hivatkozásokat megpróbáltam
egységesen összerakni. A leírtakkal együtt döntést szeretnék kérni. Benne van a
jegyzőkönyv készítés és a hangfelvétel. A képfelvétel nincs benne. Az lenne a
javaslatom, hogy most ne tegyük bele az szmsz-be, később egy digitális kamerát, ha
tudunk venni, azzal megoldható lesz.
Hozzászólások:
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Komjáti János körjegyző: kötelező jelleggel előírják, hogy alpolgármester fogadó
idejét, az ügyrend tartalmazza, szabályozni kell az ő fogadó óráját.
Van két bizottság Ikrényben, lehet szabályozni, hogy előterjesztést csak a bizottság
készíthet elő. Még amit szabályozni kellene az a zárt ülés tartásának kezdeményezése.
Közmeghallgatás és a falufórum részletei.
Németh Tamás polgármester: a pénzügyi bizottság tagja 3 fő települési képviselő, a
szociális bizottság is három, amit majd szeretnénk két fő külsős személlyel bővíteni.
Tóth Ildikó képviselő: a szociális bizottság külső segítőjeként javasolnám Futó
Imrénét bevonni.
Németh Tamás polgármester: a faluújság félévente jelenjen meg a címén még
gondolkodhatunk. Felesleges a kivonatokat a faluújságban közölni.
Komjáti János körjegyző : Meg lehetne csinálni, csak a rendszerét kell kialakítani.
Németh Tamás polgármester: Féléves időszakonként jelenjen meg. Az újság neve
Ikrényi Hírek legyen.
Páros József települési képviselő: javasolnám, hogy szerepeljen benne, hogy a honlap
elérhető a könyvtárban és megtekinthető.
Németh Tamás polgármester: kettő falugyűlés legyen egy évben.
Az előterjesztéshez több kérdés, hozzászólás nem volt Ikrény község önkormányzat
képviselő–testülete az 5 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal
megalkotja
7/2011. (IV.6) önkormányzati rendeletét
A képviselőtestület és szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról
Komjáti János körjegyző: ha van javaslat a bizottsági tagok nevére vonatkozóan,
akkor azt a következő képviselő testületi ülésre előterjesztjük.
9./ A Napsugár Körzeti Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde házirendjének módosítása
és elfogadása (írásos anyag mellékelve)
Előadó: Komjáti János körjegyző

Komjáti János körjegyző: korábban – amikor a bölcsődei tevékenységgel kiegészült
a működés valamennyi okiratot felülvizsgáltuk és elfogadtuk, ezek ma is élnek. A
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jogszabály mondja, hogy évente felül kell vizsgálni. Két pont miatt kell módosítani, a
bölcsődét érinti a nyitvatartási idejét növeltük. Személyi állomány átvezetése miatt.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem volt Ikrény község önkormányzat
képviselő–testülete 5 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal elfogadva, az alábbi
határozatot hozza:
23/2011. (IV.05.) Képviselő - testületi határozat
Ikrény Község Önkormányzat Képviselő-testülete
A Mézeskalács Körzeti Napközi otthonos Óvoda és Bölcsőde
/ 9151 Abda, Szent Imre u. 2 /
H á z i r e n d j é t a mellékelt formában megalkotja
Felelős: Komjáti János körjegyző
Határidő: azonnal

Interpellációk, egyebek
Komjáti János körjegyző: a kistérségi szervezet mozgókönyvtár szervezethez kell
módosítania az alapító okiratot.
Arról kellene dönteni, hogy támogatjuk-e
Nagyszentjános részvételét ehhez a szervezeti csatlakozáshoz.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el
Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem volt Ikrény község önkormányzat
képviselő–testülete 5 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal elfogadva, a következő
határozatot hozza
24/2011. (IV.05.) Képviselő - testületi határozat
Ikrény Község Önkormányzata képviselő –
testülete elfogadja a
Győri Többcélú Kistérségi Társulás társulási
megállapodás módosítását, azzal hogy
- Nagyszentjános Község Önkormányzata
csatlakozik a mozgókönyvtári feladatellátáshoz,
valamint
- a Társulásban szereplő községek lakosságszáma
aktualizálásra kerül
Felhatalmazza polgármesterét a megállapodás
aláírására.
Felelős: Németh Tamás polgármester
Határidő: 2011. április 15.
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Németh Tamás polgármester: A pénzügyi bizottsági ülésre meghívott Sütő Zsolt
tartott előadást a közvilágítással kapcsolatban. Beszélt arról, hogy az önkormányzati
utak mentén milyen közvilágítás van. Ikrény éjszakánként fényárban úszik a többi
településhez képest. Az önkormányzat 3,5 millió forintot fizet közvilágításra. Ő tudja,
hány településen van olyan megoldás, hogy az önkormányzati utak mellett minden
második lámpa ég.
Bejártuk a települést és megnéztük a világítást az Ifjúság utcában. Próba jelleggel
kivettek minden 2. égőt. A József Attila és a Petőfi utca nagyon világosak. 30 méterre
vannak egymástól az oszlopok, az Ifjúság utcában is elfogadható volt így a világítás.
Kérem a képviselőket, hogy alkossanak véleményt.
Tóth Ildikó képviselő: megnéztem az Ifjúság utcát nekem ugyanaz a véleményem,
hogy elfogadható a fényerő. Ady utca sokkal világosabb jelenleg a kelleténél
Komjáti János körjegyző: Sok településen felmerült már az éjszakai közvilágítás
részleges kikapcsolása. Az éjszakai közvilágítás elsődlegesen a vagyonvédelmet
szolgálja.
Ferenczy Tamás képviselő: Nincs ellenvetésem.
Csáki István képviselő: nincs ellenvetésem.
Fodor Ildikó képviselő: szerintem is teljesen jó.
fényárban úszik.

A József Attila utca valóban

Németh Tamás polgármester: a Győri úton, a Vasútsoron, égnének végig a lámpák.
Beszéltem alpolgármester úrral, aki azt nyilatkozta, hogy elfogadja azt a javaslatot,
hogy minden 2. lámpa égjen.
Fodor Ildikó képviselő: hogy tájékoztatjuk a lakosságot?
Németh Tamás polgármester: Valószínűleg szórólappal és a faluújságban is meg
fogjuk hirdetni.
Az előterjesztéshez több kérdés, hozzászólás nem volt, így Ikrény község
önkormányzat képviselő–testülete E-On kapcsolatfelvétel, takarékossági okból,
önkormányzati utak melletti közvilágítási lámpacsökkentés 5 igen, 0 tartózkodás és 0
nem szavazattal elfogadta.
25/2011. (IV.05.) Képviselő - testületi határozat
Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
dönt arról, hogy a – hatályos előírásoknak megfelelően
az önkormányzati tulajdonú közutak melletti közvilágítási
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világítótestek számát felére csökkenti / minden második
villanyoszlop/ költségtakarékossági okból.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy
vegyék fel a kapcsolatot a hálózat üzemeltetőjével a
határozat technikai, műszaki kivitelezése érdekében
szervezzék meg a település lakosai tájékoztatását
a döntésről, okairól, más települések hasonló helyzetéről,
várható hatásairól.
Felelős: Németh Tamás polgármester
Komjáti János körjegyző
Határidő: 2011. április 15.

Somogyi Ferenc települési választópolgár: Februári rendezvény részvételéért
köszönetet szeretnék mondani.
A horgászegyesület költségvetéséről: tavalyi évre megfelelően tervezte be a testület az
egyesület támogatását. Köszönjük. Idén is két részletben kérnénk átutalni, ha lehet.
Kérem az önkormányzatot, hogy indítsa meg az eljárást a halászati jog megszerzésére
a közigazgatási területen lévő Holt-Rábára. Mezőgazdasági Minisztériumtól lehet
megkérni.
2009. januárjában már kértük az önkormányzatot, hogy segítsen. A vagyonkezelő
0261 hrsz.-ú területet adja át az önkormányzatnak. Ebben még mindig nincs
érdemleges döntés, ismételten kérjük meg az abban foglaltakat. A cím, ahová a
kérelmet küldtük Nemzeti Földalapkezelő Budapest 1149.
Németh Tamás
polgármester: 100.000 forintot
már
átutaltunk
horgászegyesületnek. A másik százezret szeptemberben tudjuk átutalni.

a

Komjáti János körjegyző: Abdán is volt egy hasonló helyzet aztán úgy jártunk, hogy
Holt Rábca területén köteleztek minket, hogy vízjogi létesítési engedélyt szerezzünk
be, jelentős költségekkel, egyenlőre nem látható haszon „ reményében „ Itt nehogy
csapdába essünk.
Somogyi Ferenc települési választópolgár: A halászati törvényben benne van. Lesz
egy rendezvényünk is, amelyre a jelenlévőket tisztelettel meghívom. Kérdésem lenne,
hogy az önkormányzat tudná-e támogatni?
Németh Tamás polgármester javaslatok?
Csáki István képviselő: a horgászbál nem azért került megrendezésre, hogy abból
legyen finanszírozva.
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Somogyi Ferenc települési választópolgár: 200 ezer forint bevétel volt a bálból.
Ebből 75 ezret forintot továbbadtunk. Ebből, ami maradt, rabló halat is telepítettem.
Négy-ötszáz adag kaját kell főzni. Maximum 40 ezer forintra gondoltam.
Németh Tamás polgármester: Annyit tudok egyenlőre mondani, hogy később
visszatérünk rá, a zárás most készül, később fogjuk látni, hogy milyen lehetőségeink
vannak. Sajnos ennél sokkal jelentősebbek az anyagi problémáink.
Somogyi Ferenc települési választópolgár: Ha nem lesz rá pénz, természetesen,
elfogadom. Vízbekötési pályázat került kiírásra. Kérem, a Jegyző Urat, hogy
vezetékjogi engedélyt szíveskedjenek beszerezni arra, hogy a szomszéd területen
átvezethessük a vízcsövet.
Komjáti János körjegyző: kié a szomszédos terület?
Somogyi Ferenc települési választópolgár: az államé.
Somogyi Ferenc települési választópolgár: furcsállottam a 7-es napirendi pontot.
Ugyanis én úgy gondolom, hogy ez egy önálló szervezet, hogy kerül a testületi ülésre
napirendi pontként.
Németh Tamás polgármester: A napirendi pont nem helyesen lett megfogalmazva, a
házirendjéről tájékoztatta az önkormányzat testületét, azért, mert az ikrényi
önkormányzat épületében folytatja a tevékenységét. Azért, mert megkértek, hogy
segítsem a működést elindulni és normális mederbe terelni.
Természetesen nem kívánunk beleszólni a szervezet működésébe. Ők alkották meg a
házirendet. A képviselőtestület nem járul hozzá az előző rendszerben történő
működéshez, mert több százezer forintos kár keletkezett.
Egyéb napirendi pont nem volt, így a polgármester megköszöni a részvételt és az ülést
21.15 órakor bezárja.
K. m. f.
Németh Tamás
polgármester

Komjáti János
körjegyző

Hitelesítők:
Fodor Ildikó
képviselő

Tóth Ildikó
képviselő
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