Ikrény község önkormányzat képviselő – testületének 8/2011. (IV.26) számú
jegyzőkönyve
8/2011.
Jegyzőkönyv

Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 26-án (kedd)
18.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban tartott nyilvános üléséről
Jelen vannak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

Tanácskozási joggal:
8. Komjáti János körjegyző
Németh Tamás polgármester köszönti a megjelenteket. Majd a jelenléti ív alapján
megállapítja, hogy a megválasztott 7 képviselőből 7 fő jelen van, így a képviselőtestület határozatképes, majd megnyitja az ülést.
Németh Tamás polgármester: jegyzőkönyv hitelesítőknek Csáki István és Lőrincz
Illés képviselők személyére tennék javaslatot.
A jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslatot a képviselő-testület 7 igenlő,
egyhangú szavazattal elfogadta.
Németh Tamás polgármester: a napirendi pontokat a meghívóban szereplő
sorrendben tárgyaljuk.
Napirend előtt
Beszámoló a két ülés közötti eseményekről:
Németh Tamás polgármester: A falunap programja összeállt. Az MVH-hoz is be
kellett csatolni. A program úgy fog kinézni, hogy a nap első részében kint a pályán
lesznek rendezvények. 27 csapat lesz, aki focizni fog. A gyerekeknek is lesznek
programok: légvár, rodeó, solymász, játszópark.
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A készenléti rendőrségtől 4 fő lesz jelen a bemutatón és a felszerelést is biztosítják.
Lesz egy kisvonat, ami hozza-viszi az embereket a faluban. Sajnos a honvédség nem
tud részt venni a rendezvényen. Főzőverseny is lesz. A pályán a programok 9-16
óráig fognak tartani, 17.30-kor folytatódnak a rendezvények a sportcsarnokban.
Először egy ikrényi rockbanda, majd az Anti fitness klub és Csepregi Éva koncert
lesz. Az enesei néptánccsoporttal is felvettük a kapcsolatot, ők az elismerő oklevelek
átadása után fognak fellépni. Péntekig írásban kérem a véleményeket, hogy milyen
elismerő címet adjunk, sőt mind a két személyben megegyezhetünk.
Az „Ikrényi hírek” szerkesztését, összeállítását elkezdtem. 12 oldalas lesz, egy oldal
a falunapról fog szólni. Az első és utolsó oldal színes lehet, kérdésem, hogy a
címlappal egyetértetek-e?
Tóth Ildikó: ha jól értem fényképben ne is gondolkozzunk?
Németh Tamás polgármester: Lehet fényképet beletenni, de csak kicsit, bár az
újság belseje fekete fehér lesz. Három oldalban szeretném taglalni az elmúlt
időszakot, a nehézségeinket, egy pénzügyi beszámolót és a hivatal működéséről egy
tájékoztatót. 5-én jön Rimányi Zita és a falunap programjának „Kisalföld”-ben való
megjelenést megbeszéljük.
Németh Tamás polgármester: A 6/2011.(I.25.) Képviselő testületi határozat Ikrény
község önkormányzat képviselő testülete az Ikrényi Általános Iskola kérelmére
35.000,- Ft támogatást biztosítja, az „erdei iskola” programjuk megszervezéséhez. A
kifizetés az iskola részére megtörtént.
A Közútkezelő Kht. 2011. április 21-re meghirdetett szemétgyűjtési akciója
sikeresen le lett bonyolítva. Sajnos a lakosság köréből csak 11 lakos vett részt az
akcióban. Köszönjük a részvételt, külön köszönet illeti az Ikrényi Általános Iskola
tanárait és tanulóit az elvégzett munkájukért.
50.000 Ft kifizetésre került az óvodai oviolimpia támogatására. A rendezvény jól
sikerült, a részvevő csapatok élményekben gazdagon mehetek haza. Az összeg a
költségvetésben célzottan elő volt irányozva.
Hónap elején megkezdődött a település zöld területeinek a fűnyírása. Sajnos a
gépállományunk nagyon rossz állapotban van. Mindkét fűkaszánk elromlott, az
egyik lehet, hogy már nem javítható. Komoly összegeket emészt fel a gépek állandó
tankolása, karbantartása.
A hivatallal szembeni buszmegálló mögötti területet rendbetettük és az ottani
vállalkozók segítségével virágokat ültetünk.
Az Ikrény Ifjúsági Egyesült leltárja megtörtént, kulcsokat másoltattunk, a
fiataloknak a leltár szerint átadtuk a helyiséget, a riasztó átkódolása van még hátra.
Abda-Börcs polgármesterével a kapcsolatot felvettem, a szakértői véleményt az
iskolai intézménytársulásról elkészítettem. A börcsi polgármester úgy nyilatkozott,
hogy Abda kompetens ebben az ügyben dönteni.
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Az abdai polgármester a holnapi képviselőtestületi ülésen terjeszti a képviselők elé
Ikrény társulási szándékát. Bízunk a pozitív döntésben.
Kérdések és válaszok
Csáki István képviselő: a győri erdő mellett lévő árkos rész a közútkezelőhöz
tartozik? Ott elég nagyra nőtt a fű, kinek kell azt nyírni?
Németh Tamás polgármester: igen azokhoz tartozik. Nekik van ütemtervük a
nyírásra. Jeleztük nekik a problémát, tudnak róla.
Fodor Ildikó képviselő: a Gutman telek nyírása kinek a feladata? Érkezett hozzám
lakossági jelzés ezzel kapcsolatban.
Németh Tamás polgármester: Neki kell magának a telkét rendbe tenni.
Hozzászólások:
Lőrincz Illés képviselő: beszéltünk a falu szépítéséről, ezzel kapcsolatban
szeretném elmondani, hogy van két nagy kanna kánna virág, amit szívesen
felajánlok, mi már nem tudjuk hova tenni otthon.
Németh Tamás polgármester: rendben, de az interpellációk keretében térjünk
vissza rá.
Németh Tamás polgármester: tájékoztatásul elmondom nektek, hogy csapadékvíz
elvezetésére pályázat jelent meg, amelynek keretében 80-90 %-os támogatás
kapható. A komplett tervezésre is adható pénz. Gondolkodnunk kell rajta, az
önereje a pályázatnak 3-4 millió forint. 2011. szeptember 15. a beadási határidő.
A horgászegyesület 40 ezer forintot kért a májusi rendezvényére, de mivel a
költségvetésünk hiányosan lett megtervezve nem támogattuk a kifizetést.
Kérem a képviselőket, hogy vegyünk részt a majálison, egy kondér ételt készítsünk
mi is.
Komjáti János körjegyző: Tájékoztatásul még elmondanám, hogy megszületett az
ítélet egy korábbi ügyből kifolyólag, amelyben 2 millió 445 ezer 96 forintot +
kamatokat ítélt meg a bíróság az önkormányzatnak. Ez a kamat + 1millió 921.174
forint. Ennyi követelésünk van az elkövetőkkel szemben, akik sajnos ismeretlen
helyen tartózkodnak.
A közútkezelőt kell írásban megkeresnünk. Elhangzott a füves terület nyírása az
átemelőknél. Évek óta zajlik az eljárás. Amikor megtörtént a telekkialakítás a
szivattyúval együtt állapították meg az értéket. Úgy tűnt, be tudjuk fejezni az ügyet.
Váltás történt azonban az elbíráló szerveknél, így az ügy elölről kezdhető megint.
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Németh Tamás polgármester: Görbe László benyújtott egy számlát a múltkori
megbeszélésünk alapján 1 millió + áfa összeg egynegyed részéről. Két bírói ítéletet
letette, amelyben ellátta a jogi képviseletet. Kérlek benneteket, hogy olvassátok el a
következő pénzügyi bizottsági ülésre.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt Ikrény község önkormányzata képviselő –
testülete 7 igen szavazattal
Polgármester tájékoztatóját a két ülés között
végzett munkáról, aktuális feladatokról
e l f o g a d j a.
Napirendi javaslat
1./ Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtása / zárszámadás/
Előadó: Németh Tamás polgármester
2./ Ikrény Község Közbeszerzési Szabályzatának megalkotása
Előadó: Komjáti János körjegyző
3./ Ikrény Község 2011. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása
Előadó: Komjáti János körjegyző
4./ Az Ikrény Egészségéért Alapítvány működése.
Előadó: Komjáti János körjegyző
5./ Beszámoló a gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásról.
Előadó: Komjáti János körjegyző
6. Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodása módosítása
Előadó: Komjáti János körjegyző
7. Családsegítő szolgáltatás a településen
Előadó: Komjáti János körjegyző
8. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a településen
Előadó: Komjáti János körjegyző
9. Helyi szociális rendelet felülvizsgálata
Előadó: Komjáti János körjegyző
10./ A falugyűlés időpontjának módosítása.
Előadó: Németh Tamás polgármester
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Interpellációk, javaslatok, bejelentések
Eltérő, kiegészítő javaslat nem érkezett, így a testület a leírt napirendek tárgyalását
határozza el

1./ Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtása / zárszámadás/
Előadó: Németh Tamás polgármester
Komjáti János körjegyző: az év zárását követően be kell terjeszteni az előző év
zárszámadását. Mindenki tudja a felállást, sajnos a zárszámadás rendelet-tervezeti
anyaga még nem készült el. Elég jó szinten van már, de közben volt az első
negyedév utáni mérlegjelentés és azt kellett megcsinálni, illetve hiba miatt nem
tudtuk befejezni. Ezért csúszott a zárszámadás befejezése. Azt meg mindnyája
tudjuk, hogy köztisztviselő váltás miatt egyrészt időkiesés, másrészt új kolléganő
munkába-rázódása gondot jelentett. A település ÖNHIKI-re pályázna, aminek meg
is felelne, de annak a zárszámadás elfogadása is a feltétele. Úgy ütemezzük, hogy a
zárszámadás a következő testületi ülés témája lenne. Közben az ÖNHIKI-vel
tudnánk foglalkozni. Mert az év végéig folyamatosan benyújtható. Szerencsésebb
lenne az év elején benyújtani, mert több pénz van a büdzsében, de addigra nem
biztos, hogy tudnánk teljesíteni.
A hulladékgazdálkodással kellene foglalkoznunk együttes ülés keretében, állítólag
minden adatot meg fog kapni minden település ezzel kapcsolatban. A
körjegyzőségen belül egységes döntést hozzunk.
Tehát a napirend tárgyalásának elhalasztását javasolja a körjegyző
Kérdések
Ferenczy Tamás képviselő: első körben az ÖNHIKI-t május 15-ig lehet beadni.
Válasz.
Komjáti János körjegyző: a következő ütemben be fogjuk adni, de jól
előkészítetten és megalapozottan csak így lehet.
Hozzászólások:
Németh Tamás polgármester: a pénzügyi bizottság mindenképp tárgyalja a
zárszámadást, utána a testület elé terjesztjük.
következő testületi ülésen tárgyalja a Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének
végrehajtását /zárszámadás/
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Az előterjesztéshez több kérdés, hozzászólás nem volt Ikrény község önkormányzat
képviselő–testülete a 7 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozza.
34/2011. (IV.26.) Képviselő - testületi határozat
Ikrény Község Önkormányzata Képviselőtestülete
Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének
végrehajtásáról / zárszámadás / szóló előterjesztést
nem vitatja meg, annak tárgyalását – megfelelő
előkészítés után a következő ülésen rendeli
tárgyalni.
Utasítja a polgármestert a napirend előkészítésére,
illetve egyidejűleg az önhibájukon kívül hátrányos
helyzetbe került önkormányzatok támogatási
kérelme előkészítésére.
Felelős: Németh Tamás polgármester
Határidő: 2011. május 15.
2./ Ikrény Község Közbeszerzési Szabályzatának megalkotása
Előadó: Komjáti János körjegyző
3./ Ikrény Község 2011. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása
Előadó: Komjáti János körjegyző
Komjáti János körjegyző: ami van e mögött,milyen határidőket kell teljesíteni?. A
településeknek ki kell dolgozni egy egységes közbeszerzési szabályzatot. Az első
határidő 04.15-ig éves közbeszerzési tervet el kell fogadni. Május 30-án értékelést
kell készíteni az előző évi közbeszerzésről. Ikrényt idén nem fogja érinteni a
közbeszerzési kötelezettség. Ezt a szabályzatot elfogadásra javaslom. A jelzett
pénzügyi problémák miatt nincs közbeszerzési tervben eljárás az önkormányzatnak.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az előterjesztésekhez kérdés, hozzászólás nem volt így – polgármester az
előterjesztésekre külön-külön feltett kérésére - Ikrény község önkormányzata
képviselő–testülete – mindkét esetben 7 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az
alábbi határozatokat hozza:
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35/2011. (IV.26.) Képviselő - testületi határozat
Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Ikrény Község Önkormányzata
Közbeszerzési Szabályzatát
A mellékelt formában
Megalkotja
Felelős: Komjáti János körjegyző
Határidő: azonnal

36/2011. (IV.26.) Képviselő - testületi határozat
Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Ikrény Község Önkormányzata
2011. évi közbeszerzési tervét
- a mellékelt formában –
E l f o g a d j a.
Felelős: Németh Tamás polgármester
Határidő: folyamatos, beszámolás éves költségvetési
beszámoló keretében
4./ Az Ikrény Egészségéért Alapítvány működése.
Előadó: Komjáti János körjegyző
Komjáti János körjegyző: tavaly érzékeltük, hogy gondok vannak az egész
alapítvány és egészségház tájékán a közüzemi számlák fizetésében is. Eljutottunk
odáig, hogy ennek az alapítványnak település mindenkori polgármester, a háziorvos
és egy harmadik személy a kuratóriuma. Úgy gondoltuk, hogy működik, beadtuk
bírósági kérelmet a módosításra a választások után és előjöttek a problémák. Egész
váratlanul a főügyészség jelezte, hogy szeretnének felülvizsgálatot tartani. Én
nyugodtan – mindent előkészítve szállítottam az anyagot az ellenőrzésre. Egy hét
múlva jelezték, hogy gond van. Megkérdezték, hogy módosult-e az alapító okirat,
mert ha nem, akkor az alapítvány működése addig tartott, hogy felépült az orvosi
rendelő, tovább nem. Azóta ez az alapítvány úgy működtette a rendszert, hogy nem
volt rá jogosítványa.
Nem találtunk egy szót sem arra vonatkozóan, hogy ezt kiegészítették.
Itt tartunk, az alapítvány áfa visszaigénylő volt, azért kellett így megoldani az
építkezést. Eddig rendben. Ma már nincs jelentősége a közüzemi díjak fizetésénél.
Egyeztetve az ügyészséggel, nem ők szüntetnék meg hivatalból az alapítványt,
hanem az önkormányzat testülete mondaná ki hogy az alapítványt meg kívánja
szüntetni és így törlődik a nyilvántartásból. Az alapítvány célja humán orvosi
rendelő építésének támogatása volt.
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Kérdés nem hangzott el.
Hozzászólások:
Németh Tamás polgármester: az 1%-ot idén mindenképp elbukjuk, ha jól
propagáljuk, másik civil szervezetnek lehet adni. Erről tájékoztatjuk a lakosságot,
hogy aki még nem nyilatkozott az 1%-ról, az melyik ikrényi alapítványnak tudja
átutalni.
Ferenczy Tamás képviselő: ennek lesz-e retorziója? Az egy százalékból, ami
bejött, hiszen azt az adóhivatal ellenőrzi.
Komjáti János körjegyző: nem akarok számokat mondani, hiszen az iratanyag a
főügyészségen van. Kevesebb, mint százezer forint jött be, de erről az alapítvány
évente az előírások szerint elszámolt.
Ferenczy Tamás képviselő: lehet, hogy nem lesz jó színezete a falu felé, ha
megszüntetjük.
Németh Tamás polgármester: tény, hogy nagyon sok az alapítvány Ikrényben.
Tóth Ildikó képviselő: a 33 ezer forint internet költség, az halmozott összeg az
alapítvány költségei között.
Németh Tamás polgármester: tartozása volt, telefon és internet
Lőrincz Illés képviselő: ez az alapítvány mennyire civil, mennyire van köze a
civileknek ?
Komjáti János körjegyző: felolvasom az alapító okiratot.
Németh Tamás polgármester: a mindenkori polgármester a kuratórium elnöke
Pallang Attila alpolgármester: úgy gondolom, hogy a másik ikrényi alapítvány
működéséhez kellene csatolni. Szüntessük meg és a tevékenységet tegyük be a
másikba.
Komjáti János körjegyző: A Ptk 74/E. szakasza szabályozza, rendezhető. Kérem
azonban, hogy – mivel május 20. az SZJA bevallások beadási határideje – hívjuk fel
az ikrényieket arra, hogy hova irányítsák az 1 %-kot. Ne vesszen el ez a falunak.
Az előterjesztéshez több kérdés, hozzászólás nem volt. Ikrény község
önkormányzata képviselő–testülete 7 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az
alábbi határozatot hozza:
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37/2011. (IV.26.) Képviselő - testületi határozat
Ikrény Község Önkormányzata Képviselőtestülete Az „Ikrény Egészségéért Alapítvány„
esetében alapítóként a Polgári Törvénykönyv
74/E
§
/3/
bekezdése
alapján
–
mivel az alapítvány céljainak megvalósítása
lehetetlenné vált- kéri
a bíróságtól az
alapítvány megszüntetését. Az alapítvány tiszta
vagyonáról – alapítványalapító okirat VII.
Fejezet – úgy dönt, hogy azt az önkormányzat,
mint az alapítvány feladatait a továbbiakban
megoldó szervezet számlájára kell utalni.
Felhívja a polgármestert, hogy tegye közhírré a
településen az alapítvány megszüntetését
felhívva az adózók figyelmet az SZJA 1%-os
részének
irányítására
más
települési
alapítványok irányába.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az
alapítvány megszüntetésének jogi lépéseit
tegyék meg.
Felelős: Németh Tamás polgármester
Komjáti János körjegyző
Határidő: azonnal
5./ Beszámoló a gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásról.
Előadó: Komjáti János körjegyző
Komjáti János körjegyző: Az Ikrényi Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgálatot
Ellátó Intézmény ellátási területe 2010-ben nem változott, továbbra is 14
településen, 14 területi irodában biztosítja a gyerekjóléti szolgáltatás ellátását. A
kiküldött anyag nem statikus, nemcsak az elmúlt év adatait tartalmazza, hanem a
könnyebb összevethetőség érdekében a megelőző évet is. Megkérem az
intézményvezetőt a beszámoló ismertetésére.
Stipsits Katalin intézményvezető, családgondozó: Szeretettel köszöntöm a
megjelenteket. 2011. január óta látom el a családgondozói és egyben
intézményvezetői feladatokat Ikrényben. Mint a beszámolóból is kitűnik a 2010. évi
adatok csökkenést mutatnak a 2009 évi adatokhoz képest az alapellátásban történő
gondozás és védelembe vételi ügyekben. A szakmai tevékenységek száma a 2009
évi számhoz képest valamelyest nőtt.
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A 2010-es évben a gondozási esetek száma nem nőtt nagymértékben, de a jelzett
problémák súlyossága több szakmai tevékenységet igényelt a korábbiaknál.
Több esetben eredményesség miatt megszüntethető volt az alapellátást keretén belül
történő családgondozás, illetve egy gyermek esetében a család más településre
költözött és ott folytatódott a családgondozás.
Kiemelném, hogy 2010. évben az anyagi problémákhoz segítséget kérő családok
száma majdnem a háromszorosára nőtt. A tapasztalatok szerint, ezen családok
nagyon súlyos anyagi gondokkal küzdenek, a munkanélküliség, jövedelem hiánya
miatt. Ha van kérdés a beszámolóhoz, szívesen válaszolok.
Kérdés nem hangzott el.
Hozzászólások:
Ferenczy Tamás képviselő: két hete voltunk egy eset megbeszélésen Abdán és ott
szembesültem vele, hogy rengeteg probléma. Elismerésre méltó a fáradozásotok, én
a magam nevében köszönöm a munkát.
Németh Tamás polgármester: szomorú, hogy a családok helyzete egyre rosszabb.
A társadalom perifériájára kerül egyre több család.
Komjáti János körjegyző: Az abdai példához: Minden évben szervezünk település
tanácskozást, ezen a jelzőrendszer vesz részt. Merültek fel problémák és úgy
gondoltuk, hogy közösen eredményesebben lehetne megoldani, ezért találtuk ki,
hogy feldobunk egy témát, aki érdeklődik vagy aki hozzá tud tenni és ezzel segít, ez
volt az alapgondolata.
A gyermekek védelméről…. szóló jogszabály előírja, hogy ezt a beszámolót el kell
készíteni, meg kell vitatni, az elfogadott anyagot meg kell küldeni.
Az előterjesztéshez több kérdés, hozzászólás nem volt. Ikrény község
önkormányzata képviselő–testülete a 7 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az
alábbi határozatot hozza:
38/2011. (IV.26.) Képviselő - testületi határozat
Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Ikrény Község gyermekvédelmi, gyermekjóléti
munkájáról szóló
beszámolót
Elfogadja. Megállapítja, hogy a növekvő nehézségek
ellenére a biztosított ellátás jó szintű, amelyért
köszönetét fejezi ki a terület ellátásában
dolgozóknak
Felelős: Komjáti János körjegyző
Határidő: azonnal
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6./ Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodása
módosítása.
Előadó: Komjáti János körjegyző
Komjáti János körjegyző: Korábbi testületi ülésen már téma volt, a
mozgókönyvtár szervezethez való csatlakozásról. Akkor arról döntött a képviselő
testület, hogy elfogadja a társulási megállapodás módosítását azzal, hogy
Nagyszentjános község önkormányzata csatlakozzék a mozgókönyvtári
feladatellátáshoz. Most hasonló a helyzet csak Gönyű szeretne csatlakozni a
mozgókönyvtári szervezethez. Erről kellene most dönteni, a kiküldött anyag szerint.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem volt. Ikrény község önkormányzata
képviselő–testülete 7 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal a következő
határozatot hozza
39/2011. (IV.26) képviselő-testületi határozat
Ikrény Község Önkormányzata KépviselőTestülete e g y e t é r t A Győri Többcélú
Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása
módosításával, az alábbiakban:
1. A társulási megállapodás 2. számú és 11. számú
melléklete módosítása szükséges oly módon, hogy
Gönyű Község Önkormányzata is részt tudjon
venni a mozgókönyvtári feladatok ellátásában
2. A társulási megállapodás 5. számú mellékletét
módosítani szükséges oly módon, hogy amennyiben
a személyes gondoskodást nyújtó ellátást többcélú
kistérségi társulás biztosítja, akkor a társulási
megállapodásban erre kijelölt önkormányzat a
társulási
megállapodásban
foglaltak
szerint
rendeletet alkot. Felhatalmazza polgármesterét a
társulási megállapodás eszerinti módosítása
aláírására.
Felelős: Németh Tamás polgármester
Határidő: azonnal

7./Családsegítő szolgáltatás a településen
Előadó: Komjáti János körjegyző
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Komjáti János körjegyző: a családsegítés a szociális törvényben szerepelő ellátási
forma egyre égetőbbé válik. Sok családsegítő dolgot a gyermekjólét lát el. Sajnos
több olyan probléma van, ami a szülőkhöz kötődik, nem a gyerekhez. A 2000 főnél
nagyobb településen meg kell oldani, a 2000 fő alatti lakosságszámú településen
elérhetővé kell tenni. Több kísérlet volt erre. Jelenleg nincs kötelezettség, de el kell
gondolkodni, hogy ha a társulás tud segíteni akkor meg kell oldani. A 27 település
egyike Győr így oldjuk meg így a családsegítést, de mostantól Győr kihátrál ebből,
neki a családsegítésre van működési engedélye.
Németh Tamás polgármester: a szociális problémák vissza fognak csapódni az
önkormányzatokra. Egy családsegítő nagyban tudja segíteni ezeknek az embereknek
a problémáját. Nekem is és jegyző úrnak is sokat kell ezzel foglalkozni.

Hozzászólások:
Lőrincz Illés képviselő: a táblázat lakosságarányban van felosztva.
Németh Tamás polgármester: igen, alapnormatíván felül még Ikrénynek ennyivel
kellene beszállni.
Komjáti János körjegyző: Ikrény nem kíván többletköltséget vállalni, ezt
nyilatkoztuk a felméréseknél. Most viszont konkrét döntést kell hoznunk a
továbblépéshez
Lőrincz Illés képviselő: csatlakoznék a polgármester úrhoz, a szükséges
költségkiadást a jövő évi költségvetésbe bele kellene venni.
Németh Tamás polgármester: jónak tartom a javaslatot. A szociális bizottság
tegyen javaslatot.
Tóth Ildikó képviselő: Én, mint a szociális bizottság elnöke elmondhatom, hogy
akik hozzánk fordulnak, nagyon nehéz helyzetben vannak.
Németh Tamás polgármester: javasolnám, hogy ebben az évben ne csatlakozzunk,
a következő évben mérjük fel a pénzügyi lehetőséget, és tervezzük.
Az előterjesztéshez több kérdés, hozzászólás nem volt. Ikrény község
önkormányzata képviselő–testülete 7 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az
alábbi határozatot hozza:
40/2011. /IV.26/ képviselő-testületi határozat:
Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
e g y e t é r t A Győri Többcélú Kistérségi Társulás
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keretein belül a C s a l á d s e g í t ő s z o l g á l –
t a t á s megoldásával, ahhoz csatlakozni kíván
a következő feltételekkel:
2011. gazdasági évben költségvetése nem tartalmaz
előirányzatot, így fedezetet biztosítani erre a célra
nem tud.
1. Kinyilatkozza, hogy 2012. évben tervezni fogja a
költségeket, így felkéri Győri Többcélú
Kistérségi Társulás munkaszervezetét, hogy ezt a
tervezésénél vegye figyelembe. Felhatalmazza a
tisztségviselőket a tárgyalásokra és ezen álláspont
képviseletére.
Felelős: Németh Tamás polgármester
Komjáti János körjegyző
Határidő: folyamatos, beszámolás a következő év
tervezésénél

8./ Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a településen
Előadó: Komjáti János körjegyző
Komjáti János körjegyző: Abda beszállt a jelzőrendszeres pályázatba és nyert. Az
alapellátás ennek keretében új rendszerben fog működni. Ikrény nem lépett be a
dologba, de ha érdekelné, a települést be lehetne vinni. A lényeg 1125/hó egy
készülék ára, amit az önkormányzatnak kell fizetni. Az állampolgároknak viszont
napi 600 forintot kellene fizetni, Győr Megyei Jogú Város ide vonatkozó
rendelkezése alapján Előzetes felmérés kellene az igényekre. A rendszer Abdán
május 1-től fog működni, mert ennyi idő kellett a működtetett rendszer
felszámolásához, illetve ennek az újnak az indításához. Jelenleg Ikrényben ilyen
váltási gondok nincsenek
Németh Tamás polgármester: 10 ezer forint havonta, 120 ezer forint évi költséggel
járna.
Kérdés:
Csáki István képviselő: hány fővel indult a helpdesk, amikor az a rendszer
működött a faluban?
Válasz:
Németh Tamás polgármester: akkor kb. 30 fő, volt, jelenleg 9-10 ember lenne
jogosult.
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Az előterjesztéshez több kérdés, hozzászólás nem volt. Ikrény község
önkormányzata képviselő–testülete 7 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az
alábbi határozatot hozza:
41/2011. (IV.26.) Képviselő - testületi határozat
Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Egyetért a település jelzőrendszeres házi segítségnyújtás –
ellátása megszervezésével a Győr Megyei Jogú Város
Egészségügyi Alapellátása
keretében. Utasítja a tisztségviselőket, hogy mérjék fel a
településen a rászorultságot – a hatályos jogszabályi környezet
tükrében – majd tegyenek javaslatot a szerződés megkötésénél az
ellátásra szorulók számára, illetve a szükséges pénzeszközök
biztosítására az éves költségvetési rendelet lehetőségei között

Felelős: Németh Tamás polgármester
Komjáti János körjegyző
Határidő: 2011. május 31.
9./ Helyi szociális rendelet felülvizsgálata
Előadó: Komjáti János körjegyző
Komjáti János körjegyző: Ikrényben a szociális rendelet szépen karban volt tartva
körjegyzőségre kellett átszerkeszteni. A kérdéscsoport az aktív korúak ellátásánál
merül fel, legyen-e fizetési feltétel szabás? A szociális törvény előírja, hogy a
települési önkormányzat rendeletében a bérpótló juttatásra való jogosultság egyéb
feltételeként előírhatja, hogy a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja a
lakókörnyezete rendezettségének biztosítására vonatkozó, a rendeletében
megállapított feltételeket teljesítse. Arról kellene döntenünk, hogy legyen-e ilyen
szabályozás a rendeletben vagy sem.
Németh Tamás polgármester: én személy szerint javaslom, hogy benne legyen.
Pallang Attila alpolgármester: olvastam ezt a kamatmentes szociális kölcsönt.
Létezik?
Komjáti János körjegyző: létező volt eddig is. A jelenleg hatályos szabályozásban
úgy szerepel, hogy legfeljebb 50 ezer forint kölcsön 6 hónap időtartamra.
Több kérdés, hozzászólás nem lévén polgármester kérésére a képviselő-testület
egyhangú 7 igen szavazattal

14

Ikrény község önkormányzat képviselő – testületének 8/2011. (IV.26) számú
jegyzőkönyve
megalkotja
Ikrény község Önkormányzata képviselő-testületének

8/2011. (IV.27) önkormányzati rendeleté-t
A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI
SZABÁLYZÁSÁRÓL

10./ Falugyűlés időpontjának módosítása.
Előadó: Németh Tamás polgármester:
Németh Tamás polgármester: Döntött testületünk arról, hogy falugyűlés kerül
megtartásra 2011. április 29-én. A szervezés során kiderült, hogy ez a hétvége a
ballagások hétvégéje, tehát eredménytelen lenne a szervező munka.
Az előzetes egyeztetések alapján egy héttel tolnánk el az időpontot, a tartalmat
természetesen nem változtatva. Tehát a javaslat, hogy 2011. május 6. (péntek) 18
órakor legyen a falugyűlés.
Az Ikrény Egészségért Alapítvány 1%-os hozzájárulásáról és a falugyűlés
időpontjáról szórólapot készítünk.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el
Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem volt. Ikrény község önkormányzata
képviselő–testülete 7 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozza:
42/2011. (IV.26.) Képviselő - testületi határozat
Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a 28/2011. /IV.13/ képviselő-testületi határozatát – egyéb
pontjai változatlanul hagyása mellett – az alábbiakban
módosítja:
A falugyűlés időpontja 2011. május 6. 18.00
Felelős: Németh Tamás polgármester
Határidő: 2011. május 6.
Interpellációk, egyebek:
Virágosítás, sorompó előtti útjavítás:
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Lőrincz Illés képviselő: amit korábban jeleztem, nekünk van otthon kánna virág,
amit szívesen felajánlok a virágosításhoz.
Németh Tamás polgármester: írásban is jelezzük a közút felé az útjavítás
szükségességét. Pénteken délelőtt volt egy szerencsére kisebb sérüléssel járó
vonatbaleset a 85-ös főút felé vezető úton. Itt nincs, csak lámpa. Úgy gondolom,
jeleznünk kellene a félsorompó feltevését, a balesetek elkerülése érdekében.
Németh Tamás polgármester: szerintem a nyugdíjasokat kellene bevonni a falu
virágosításába. Gondolkodjatok, ötleteket, javaslatokat várok.
Egyéb napirendi pont nem volt, így a polgármester megköszöni a részvételt és az
ülést 20.30 bezárja.

K. m. f.

Németh Tamás
polgármester

Komjáti János
körjegyző

Hitelesítők:
Csáki István
képviselő

Lőrincz Illés
képviselő
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