Ikrény község önkormányzat képviselő – testületének 11/2011. (V.11.) számú jegyzőkönyve

11/2011.
Jegyzőkönyv

Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 11-én (szerda)
18.00 órai kezdettel az abdai Polgármesteri Hivatalban tartott - nem munkatervben
rögzített időpontú-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 6 képviselőből 6 fő jelen van, így a képviselőtestület határozatképes, majd megnyitja az ülést.
Németh Tamás polgármester: jegyzőkönyv hitelesítőknek Tóth Ildikó és Fodor
Ildikó képviselők személyére tennék javaslatot.
A jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslatot a képviselő-testület 7 igenlő szavazattal
elfogadta.
Németh Tamás polgármester: a napirendi pontokat ebben a sorrendben tárgyaljuk.

Napirend
1./Az önkormányzat 2010. évi költségvetése végrehajtásának megtárgyalása,
zárszámadás.
Előadó: Németh Tamás polgármester
2./ Önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került települések részére kiírt
pályázatra pályázat benyújtása
Előadó: Németh Tamás polgármester
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3./ Az iskola rendőre programról tájékoztatás, programban való részvétel
Előadó: Németh Tamás polgármester
4./ A falunap végleges programja.
Előadó: Németh Tamás polgármester
NAPIREND tárgyalása:
1./Az önkormányzat 2010. évi költségvetése végrehajtásának megtárgyalása,
zárszámadás.
Előadó: Németh Tamás polgármester
Németh Tamás polgármester: írásos anyag kiküldésre került. Kérdezem a tisztelt
képviselőket, hogy kinek van kérdése hozzászólása?
Kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás :
Ferenczy Tamás a pénzügyi és vagyonkezelő bizottság elnöke: Bizottságunk az
anyagot áttekintette, tételesen megvizsgálta és a Tisztelt Képviselő-testület részére
egyhangúlag elfogadásra ajánlja.
Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem volt Ikrény község önkormányzat
képviselő–testülete a 7 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal
Megalkotja
9/2011. (V.12) önkormányzati rendeletét
Az önkormányzat és szervei 2010. évi költségvetése
végrehajtásáról
2./ Önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került települések részére kiírt
pályázatra pályázat benyújtása.
Előadó: Németh Tamás polgármester
Németh Tamás polgármester: Sajnos a jelen gazdasági helyzetben nagyon sok
önkormányzat kerül hátrányos helyzetbe önhibáján kívül. Ezeknek az
önkormányzatoknak jelenthet segítséget az „ÖNHIKI”. A feltételeknek elméletileg
megfelelünk, legrosszabb esetben nem részesülünk támogatásban.
Ismerteti a pályázat anyagát, amely a képviselők részére megküldésre került
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Kérdés nem hangzott el.
Hozzászólások:
Ferenczy Tamás a pénzügyi és vagyonkezelő bizottság elnöke: Bizottságunk ülésén
áttekintette az igényelt összeg szükségességét, áttekintette az elkészített pályázatot és
egyhangú szavazással a testületnek az anyagot elfogadásra ajánlja.
Komjáti János körjegyző: Nehezen sikerült összehozni ezt a pályázati anyagot.
Pályázatunk megalapozott, sajnos szüksége van a településnek erre a segítségre. A
második csomagban tudjuk beadni, hiszen az előző hónap végén az első beadási
határidő lejárt. Nem maradtunk le azonban semmiről, így is eredményesek lehetünk.
Az előterjesztéshez kérdés, több hozzászólás nem volt Ikrény község önkormányzat
képviselő–testülete a 7 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozza.
45/2011. (V.11.) képviselőtestületi határozat:
1. Ikrény Község Önkormányzata képviselő-testülete
a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 6. számú
melléklet 2. pontja alapján (a továbbiakban 6. számú melléklet) támogatási igényt nyújt be az
önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására.
2. Ikrény Község Önkormányzata képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben
lévő önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő
nyilatkozatot teszi:
I.

a) a települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1 000 fő, vagy a feletti.
b) a települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1 000 fő alatti, és az
abdai székhelyű körjegyzőséghez tartozik.
c) a települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1 000 fő alatti és
körjegyzőséghez nem tartozik és a 6. számú melléklet 2.1.1. pontja szerint
felmentéssel rendelkezik.
d) megyei önkormányzat esetében a lakosságszám és a körjegyzőségi feltétel nem
releváns.

II.

a) A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2011. évben ilyen
jogcímen 24500 ezer forint összegű bevételt tervez.
b) Megyei önkormányzat esetében a helyi adóbevételre vonatkozó feltétel nem releváns.

III. Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét vagy módosított költségvetési
rendeletét 4580 ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el.
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IV. Az önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 2011. évben nem haladja meg az Ötv.
88. § (2) bekezdés szerinti éves kötelezettségvállalás felső határát.
V.

a) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra nem
kötelezett.
b) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra kötelezett.
c) Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2010. évi zárszámadását a
könyvvizsgáló elfogadta.
d) Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2010. évi zárszámadását a
könyvvizsgáló elutasító záradékkal látta el.

Utasítja a tisztségviselőket a pályázat benyújtására
Felelős: Németh Tamás polgármester
Komjáti János körjegyző
Határidő: 2011. szeptember 15.
3./ Az iskola rendőre programról tájékoztatás
Előadó: Németh Tamás polgármester
Németh Tamás polgármester: Az írásos anyagot megkaptátok, pár szóban
tájékoztatlak benneteket. Az iskola rendőre program 2008-tól kezdődött, amelyet
először az általános iskolában körében terjesztettek ki. Az iskola rendőre program
célja, hogy az illetékességi területen található általános és középiskoláknak legyen egy
iskola rendőre, aki közvetlen kapcsolatban van az iskola vezetésével, pedagógusokkal,
szülőkkel és az iskola tanulóival. Elsődleges szempont a tanulók
közlekedésbiztonságának elősegítése és biztonságérzetének növelése. Készítettek egy
együttműködési megállapodást, melyet vissza kell küldenünk.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem volt Ikrény község önkormányzat
képviselő–testülete a 7 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozza.
46/2011. (V.11.) Képviselő - testületi határozat:
Ikrény Község önkormányzata Képviselő-testülete
Csatlakozni kíván a Győr Megyei Jogú Város
Rendőrkapitánysága által meghirdetett
Iskola- rendőr programjához.
Feljogosítja polgármesterét a megismert
megállapodás aláírására.
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Felelős: Németh Tamás polgármester
Határidő: azonnal

4./ A falunap programja.
Előadó: Németh Tamás polgármester
Németh Tamás polgármester: Elkészült a május 28-i falunap programjáról a
szóróanyag. Mutatom, hogyan is néz ki. Láthatjátok, hogy 9 órától 16 óráig a
sportpályán 17 órától pedig a csarnokban lesznek a rendezvények. Kérem, hogy a
végleges program fogadjátok el.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem volt Ikrény község önkormányzat
képviselő–testülete a 7 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozza.
47/2011. (V.11.) Képviselő - testületi határozat:
Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
A községben megrendezésre kerülő
Rábcatorok Kistérségi Családi Nap Programját
A beterjesztett formában elfogadja
Utasítja a polgármestert a szervezési munkák befejezésére a
„falunap „ bonyolítására.
Felelős: Németh Tamás polgármester
Határidő: 2011. május 28.
Egyéb napirendi pont nem volt, így a polgármester megköszöni a részvételt és az ülést
bezárja.
K. m. f.
Németh Tamás
polgármester

Komjáti János
körjegyző

Hitelesítők:
Tóth Ildikó
képviselő

Fodor Ildikó
képviselő
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