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12/2011.   

                              J e g y z ő k ö n y v 

 

 

 

 

Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 24-én (kedd) 

18.00
 
órai  kezdettel a Polgármesteri Hivatalban tartott nyilvános üléséről 

 

Jelen vannak:  

1. Németh Tamás polgármester 

2. Pallang Attila alpolgármester 

3. Fodor Ildikó képviselő  

4. Tóth Ildikó képviselő 

                                       5.   Csáki István 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 képviselő-

testület határozatképes, majd megnyitja az ülést.  

 

Németh Tamás polgármester: Ferenczy Tamás és Lőrincz Illés képviselő az ülésen 

nem tud részt venni, távolmaradásukat jelezték. Jegyzőkönyv hitelesítőknek Csáki 

István és Fodor Ildikó képviselők személyére tennék javaslatot. 

 

A jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslatot a képviselő-testület 5 igenlő, 

szavazattal elfogadta. 

 

Németh Tamás polgármester: a napirendi pontokat egy ponttal kiegészíteném, 

mégpedig a 178/22. hrsz-ú ingatlan elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzés 

törlésével kapcsolatban. 

 
A napirend kiegészítésére tett javaslatot a képviselőtestület 5 igenlő, szavazattal elfogadta. 

 

Napirend előtt 
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Beszámoló a két ülés közötti eseményekről: 

 

 

Németh Tamás polgármester: aláírásra került az a szerződés, amelyben a 

Börcs Ikrény közötti utat megvásároltuk - illetve tulajdonképpen ajándék 

címén a tulajdonunkba került.   

Az Integrállal volt egy egyeztetés a héten, melyet körjegyző úr hozott létre és  

részt is vett, valamint az Integrál felszámolói részéről megbízott, Beck Sándor 

műszaki ellenőrünk és a  garanciális kivitelező. A mi álláspontunk az, hogy az 

elvégzett garanciális munkák jogosak voltak, azt vitatni nem lehet, a 

továbbiakban még az Integrálnak lenne kötelezettsége.  Az ügyben további 

egyeztetések szükségesek. 

 

Kérdés: 
  

Csáki István képviselő: a „lesvári út” mettől meddig a miénk? 

 

Válasz: 

 

Németh Tamás polgármester: A mai állapot szerint már a 85-ös főúttól a 

Rábca hídig.  

 

Hozzászólások: 
 

Komjáti János körjegyző: Az Integrállal kapcsolatban, még szeretném 

kiegészíteni ez elhangzottakat, hogy teljesen legyen a kép.  Mindenki tudja, 

hogy volt egy garanciális kötelezettség. A pénzintézettől, aki ezért az 

építkezésért vállalt kezességet le lett hívva a pénz, ami a garanciára félre lett 

téve, a munka két ütemben lett elvégezve. A 17 millió forintos összegből 711 

ezer forint nem nyert még felhasználást, az összes többiről elszámoltunk. A mi 

álláspontunk folyamatosan védhető. Mi továbbra sem akarunk visszaadni 

ebből az összegből, az egész Ikrényt illeti. Ezen az épületen figyelemmel a 

garanciára is, jelentősebb munkákat kell még elvégezni. Miután a műszakisok 

elmentek maradtunk a felszámoló képviselőjével, közöltük, hogy az a 

tárgyalási alapunk, hogy tudunk mutatni közel 10 millió forint értékű olyan 

munkát, amit még el kell végezni. Ő ezt vitatta, de azt elfogadta, hogy a 

jelenlévő képviselőkkel készíttessünk árajánlatot, amelyet lefényképeztünk. 

Az ajánlat ma megérkezett, végösszege bruttó kilenc millió forint.  
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Németh Tamás polgármester: bejártuk a csarnokot a Dávidbau Kft. műszaki  

szakemberével. A tornaszobában kifeszegethetőek az ablakok, olyan 

repedések vannak a falakon. Mutatom a képeket… 

Beázások, dilatációs problémák látszanak, az egész épület pókháló repedezett. 

Rosszak az összefolyók, néhány helyen púpos a kő, a fúgák, a járólapok 85 %-

a kopog. Az állmennyezet is hibás.  
 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt Ikrény község önkormányzata képviselő – 

testülete 5 igen szavazattal a 

 

                                                     Polgármester tájékoztatóját a két ülés között  

                                                     végzett munkáról, aktuális feladatokról  

                                                                       e l f o g a d j a.  

 

Napirendi javaslat 
 

 

1./ A Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítási projekt     

     önkormányzati önrészének visszafizetésére vonatkozó ajánlat megtárgyalása 
     Előadó: Komjáti János körjegyző 

 

2./ Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata. 

     Előadó: Komjáti János körjegyző 

 

3./ Törvényességi észrevétel megtárgyalása. 

      Előadó: Komjáti János körjegyző 

 

4./ Tájékoztatás a település állategészségügyi helyzetéről, kóbor ebekkel  

      kapcsolatos   feladatok, állati tetemek elszállítása. 

     Előadó: Dr. Mináry Péter állatorvos 

 

5./ Az ikrényi 057 hrsz.-ú  ingatlan ügye. 

     Előadó: Németh Tamás polgármester 

 

6./ Tulajdonosi nyilatkozat az ikrényi 176/22 helyrajzi számú ingatlannal    

      kapcsolatban 

     Előadó: Németh Tamás polgármester 

 

Interpellációk, javaslatok, bejelentések 

 

Eltérő, kiegészítő javaslat nem érkezett, így a testület a leírt napirendek 

tárgyalását határozza el. 
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1./ A Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítási projekt     

     önkormányzati önrészének visszafizetésére vonatkozó ajánlat    

     megtárgyalása. 

     Előadó: Komjáti János körjegyző 

 

 

Komjáti János körjegyző: két héttel ezelőtt az együttes ülésen megpróbáltuk a 

projekt képviselői szemével érzékeltetni, mi is történt az elmúlt években. Ezen 

a megbeszélésen maradtak nyitott kérdések, ezeket próbáltuk összeszedni. Az 

akkor megküldött anyaghoz megküldtük a hulladékgazdálkodás szerződéseit, 

a hitelfelvétel szerződését, a vállalkozási szerződéseket. Egy dolog volt, ami 

elhangzott, folyik a tárgyalás pénzintézetekkel. Sikerül-e a kedvezőbb hitelt 

felvenni, még nem tudni. Rétalap elfogadta a 10 %-os önrészt kifizetését. 

Ennyi a konkrétum a környező településekkel kapcsolatban.  

 

Németh Tamás polgármester: a szerződést mindenki látta, amit először az 

önkormányzat aláírt. Ikrény esetében 8 millió 337 ezer forint lenne a kifizetés, 

ha ezt a 10 %-ot választja. Erre max. 2%-os hitelkonstrukcióban 

gondolkodhatunk. A maradék 9 milliót Győr átvállalja, ezzel a tulajdon 

részünk csökken. Ikrény esetében ez nagy teher. Sem 8 sem pedig négy millió 

forintunk nincs, hogy ezt visszafizessük. 

 

Kérdés 

 

Csáki István képviselő: van visszafizetés határidő? 

 

Válasz: 

 

Németh Tamás polgármester: 2012. január 1-től fizetni kellene.  

 

Komjáti János körjegyző: fizetni bármikor lehet. Nem tudjuk, hogy a Győrszol 

kedvezőbb konstrukciót ki tud-e harcolni.  Meg kell beszélnünk, hogyan 

tudnánk visszafizetni ezt az összeget, de az azt elfogadó döntésünk után erre 

van egy hónapunk. 

 

Kérdés: 

 

Csáki István képviselő:  körjegyzőségben lévő másik két településsel együtt 

nem lehetne megoldani a kifizetést? 
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Válasz: 

 

Komjáti János körjegyző: biztos össze lehet fogni, ha a 10%-ot senki nem 

vitatja, de konkrét döntés másik két településen sem született. Abda, ha kell 

fizetni, saját erejéből képes visszafizetni. Börcs költségvetése az IKSZT miatt 

kardélen van. A konstrukciótól függ, hogy merre mozdulnak el. 

Természetesen azért jöttek létre ebben a közegben az előző időszak 

egyeztetései, mert Ő szeretné, ha a körjegyzőség településeit ebben a 

kérdésben is együtt lehetne tartani.  

 

Pallang Attila alpolgármester: legutóbbi közös ülésen feltett kérdésünkre 

érkezett válasz?  

 

Komjáti János körjegyző: számszaki kimutatás továbbra sincs, csak azt a – 

nem kevés mennyiségű - iratanyagot kaptuk, amelyet mindenki számára 

hozzáférhetővé tettünk. 

 

Németh Tamás polgármester: nem látunk tisztán, nem igazán kapjuk meg az 

adatokat amit, kértünk. Holott ez egy nagyon komoly teher Ikrénynek, erről 

nem hozhatunk felelőtlenül döntést.  

 

Csáki István képviselő: mi van, ha nem tudunk fizetni? 

 

Komjáti János körjegyző: A válaszom parlagias és így feltehetően nem is lehet 

igaz, de a kistérségi ülésen így elhangzott „ nem viszik el a szemetet.” 

 

Németh Tamás polgármester: mindig a település kötelezettsége, hogy 

megoldja a hulladék elszállítást.  A 8 millióról tudtak az önkormányzatok. Ezt 

a mi esetünkben aláírták egyszer. Csak később már nem foglalkoztak vele és 

most súlyosan érint  mindenkit.  

 

Pallang Attila alpolgármester: 1,6 milliárd forint lett szétosztva az 

önkormányzatok között.  Közben másképp valósult meg a beruházás, a 

nagyobb önrészt bevállalta a Komszol. Egy meg nem valósult projekt 

megállapodás 10 %-át szeretnék megkapni. Van egy eredeti projekt önrésze és 

van egy + 9 millió forintos rész.  

 

Németh Tamás polgármester: amikor változott a pályázat a 

hulladékgazdálkodási projekt kapcsán megemelkedett az önrész 0 lett. A 

rekultivációba nem kellett belefizetni.  
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Pallang Attila alpolgármester: ha minket megkérdeznek, nem tudunk 

mutatni egy áttekinthető elszámolást, amiből mindenki ért. Nem lehet átlátni 

az anyagukat.   

 

Komjáti János körjegyző: amit össze lehetett szedni, azt mi összeszedtünk, 

Még mindig ott tartunk, hogy valaki adjon hiteles képet.  

 

Tóth Ildikó képviselő: értem, hogy a 10 %-ot ki kell fizetni, de tényleg 

sötétben tapogatózunk, hogyan döntsünk így dolgokról, mikor a hátterét sem a 

következményét nem tudjuk a döntésünknek.   

 

Németh Tamás polgármester: a következményét sajnos tudjuk.  

 

Komjáti János körjegyző: határidőről annyit hogy 03.22. volt megkeresése a 

Győrszolnak, várják a választ április végéig.  Erre mi irtunk egy levelet, hogy 

szeretnénk látni a részleteket is, egy hónap haladékot kértünk akkor május 

végéig.  Június végéig kellene kialakítani az álláspontot. 

 

Komjáti János körjegyző: voltak döntések, amelyet az ikrényi testület is 

meghozott. Az arról szólt, hogy van egy 8 milliárdos projekt, aminek a 10 % 

át a településeknek önrészként kell biztosítani, összesen 800 millió forint.  

Változott a műszaki tartalom és a végén szükség volt még 3 milliárd forintra. 

Győr 1,5 milliárdot megfinanszírozta, a  másik 1,5 milliárdot Győrszol 

felvette, így  maradt másfél milliárd forint, ami a 111 településre terelődött. 

 

Kérdés: 

 

Fodor Ildikó képviselő: továbbmentek a projekttel, a többség támogató 

nyilatkozata hiányában ? 

 

Válasz: 

 

Komjáti János körjegyző: Kovács Barnabás elmondta korábban, hogy kellene 

másfél milliárd forint, amit a Győrszol meg fog oldani, erre emlékeznek, hogy 

ez elhangzott. A kommunikációt hiányolom ebben a helyzetben.  Van egy 

társulás, amiben van 10 ember a résztvevő önkormányzatok képviseletében - 5 

Győrt, a másik 5 pedig a 111 önkormányzatot képviseli -.  

 

Amikor ez a 10 ember hozott döntést, utána Győr megyei jogú város meghozta 

másik döntését a többi 111 miért nem? Azért, mert nem vitték tovább az 
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információt azok, akiknek ezt kellett volna. Csak az 5 ember felelős azért, 

mert nem jutott tovább az információ?  

 

Kérdés: 

 

Fodor Ildikó képviselő: ha jól értem, akkor 1 milliárd 384 ezer forint, ez volt 

az eredeti önrész? 

 

Válasz: 

 

Komjáti János körjegyző: ez volt az az összeg, amit most vettek fel.  

 

Pallang Attila alpolgármester: ezért kértük, hogy legyen egy számszakilag 

áttekinthető táblázat.  

 

Csáki István képviselő: aggályos az is, hogy kifizetünk 8 milliót, de nem 

látom a hasznát. Miért fizetünk? 

 

Pallang Attila alpolgármester: azt nem tehetik meg, hogy nem szállítják el a 

szemetet.  

 

Németh Tamás polgármester: mi legyen az álláspontunk? 

A Győrszolnak írjunk egy levelet, hogy nem látjuk át a helyzetet, nem vitatjuk 

a  10 %-os kötelezettségünket, de hogy minek a 10%-át fizetjük, még nem 

tudjuk. Szükséges még információ, hogy testületi döntést hozzunk. 

 

Pallang Attila alpolgármester: nem vitatjuk az önrészt a társulásban, de nem 

tudjuk a pontos mértékét és miértjét. 
 

Az előterjesztéshez több kérdés, hozzászólás nem volt Ikrény község önkormányzata 

képviselő–testülete  5 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot 

hozza. 

 

  48/2011. (V.24.) Képviselő - testületi határozat 

 Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-

testülete nem vitatva a Győri Nagytérségi 

Hulladékgazdálkodási Projekt megvalósításhoz 

szükséges 10%-os résztvevő települések által 

fizetendő önrész megfizetése kötelezettségét, de 

nem érzékelve annak vetítési alapját sem a 

bekerülési költségnél, sem a műszaki tartalomnál 
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utasítja a tisztségviselőket, hogy szerezzenek be 

adatokat a projekt bekerülésére, annak pályázati 

finanszírozására, a műszaki tartalmára, hogy 

ennek megfelelően tudjon döntést hozni  

önrésze nagyságáról és a megfizetés ütemezéséről 

 

Felelős: Németh Tamás polgármester 

                                                Komjáti János körjegyző    

                                 Határidő: 2011. június 15. 

 

 

 

2./  Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata. 

     Előadó: Komjáti János körjegyző 

 

Komjáti János körjegyző: Ikrényben a rendeletek terén nem nagyon van olyan 

terület, ami nem szabályozott. Ez a napirendi mégis azért került be a 

munkatervbe, hogy ha esetleg új terület szabályozása felmerül, akkor tudjuk 

szabályozni. Egy javaslatot tennék a szabályozás korrigálására, az pedig a 

vagyonrendeletet javaslom kiegészíteni. Ennek normaszövegét én 

kidolgozom. Vannak az önkormányzatnak folyó ügyei, melyből kifolyólag 

tartozást kell leírni, ennek a szabályozását javaslom.   

 

Kérdés nem hangzott el. 

 

Hozzászólások: 

 

Pallang Attila alpolgármester: mennyire szabályozott a próbariasztás. 

Tegnap a médiumok beolvasnak állapot felhívást. Mit teszünk ilyenkor. Ikrény 

községben árvíz szempontból van veszélyeztetettség. Nekünk ehhez nem kell 

hozzátennünk. Erre rendeletünk nincs. 

 

Komjáti János körjegyző: igen megvan a központi szabályozásnak 

megfelelően, megvannak a helyi katasztrófavédelmi tervek. Kérdés az 

mennyire lenne szükségszerű, illetve az, hogy ezek a tervek mennyire 

aktualizáltak. 

 

Németh Tamás polgármester: érdemes lenne egy próbát tartani. 2,5 éve volt 

Abdán. Nem célszerű eltérni az országos szabályozástól. Nyár vége felé egy 

gyakorlatot tartunk.  
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Az előterjesztéshez több kérdés, hozzászólás nem volt Ikrény község önkormányzat 

képviselő–testülete 5 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot 

hozza. 

 

 

 49 /2011. (V.24.) Képviselő - testületi határozat 

 Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-

testülete az önkormányzati rendeletei 

hatályosulásáról szóló beszámolót elfogadja. 

Megállapítja, hogy a településen jól szabályozott 

rendelet-rendszer működik. 
Szabályozatlan területnek a vagyongazdálkodás 

adósságrendezési részét értékeli, ezért utasítja a 

körjegyzőt az erre vonatkozó rendelet-kiegészítés 

elkészítésére és testület elé terjesztésére. 

 

                               Felelős: Komjáti János körjegyző    
                                 Határidő: 2011. június 30. 

 

 

3./ Törvényességi észrevétel megtárgyalása. 

     Előadó: Komjáti János körjegyző 

 

Komjáti János körjegyző: külön pontba kerül az iparűzési adó 

megfogalmazásra. Érdekessége, hogy  a vásározó kereskedők hogyan kerültek 

ki a jogszabályból. Egy pontot módosítottunk, erre érkezett ez a rövidnek nem 

értékelhető észrevétel. Elfogadásra ajánlja, viszont ennek megfelelően 

készített egy új rendelet-tervezetet, amely a módosítást is magában foglalja és 

általa minden a helyére kerül, értelmezhető. 

Az észrevétel száma: 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 

Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem volt így – polgármester kérésére - 

Ikrény község önkormányzata képviselő–testülete 5 igen, 0 tartózkodás és 0 nem 

szavazattal   

 

                                                          M e g a l k o t j a  

 

                                           10/2011. (V.25.) önkormányzati rendeletét 

  

                                                   A helyi iparűzési adóról 
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4./  Tájékoztatás a település állategészségügyi helyzetéről, kóbor ebekkel  

      kapcsolatos  feladatok, állati tetemek elszállítása. 

       Előadó: Dr. Mináry Péter állatorvos 

 

Németh Taás polgármester: a doktor úr nem tud jelen lenni az ülésen, ezért 

engem kért meg, hogy a beszámolót ismertessem. Felolvasom a beszámolót. 

 

Kérdés: 

 

Pallang Attila alpolgármester: a gyepmesteri szerződés átalány szerződés 

lenne? 

 

Válasz: 

 

Komjáti János körjegyző: átalány van, nincs kiszállási díj havi fix az összeg.  

Láttam, hogy Abdának van szerződése az ATEV-vel és viszonylag jelentős 

összeget kifizet. Látom Börcsön is. Láttam a gyepmesteri szerződéseket, 

megoldották ezt. Volt Ikrényben kísérlet erre vonatkozóan, miszerint 

Rábapatona, Koroncó igazgatási társulás alakult, ahol marhalevél kiállítása 

volt a fő feladat  és az ATEV-es feladatok is hozzátartoztak.  Ez sajnos 

megszűnt, így teljesen ellátatlan maradt ez a terület Ikrényben. Én 

megkerestem a kistérséget ezzel kapcsolatban, hogyan tudnánk előrelépni, 

eddig nem reagáltak.  Örülnék ha tényleg nyitnának Pannonhalma felé és ez a 

helyzet is megoldódna.  40.000 forint /hó az átalánydíja az állatkertnek. Jó 

hatékonysággal dolgoznak.  

 

Kérdés:  

 

Pallang Attila alpolgármester: milyen esetszám van a másik két településen? 

 

Válasz: 

 

Komjáti János körjegyző: nem kértünk tőlük ilyet, de biztos van számadatuk 

erre vonatkozóan. 

 

Németh Tamás polgármester: túl sok elhullott állat nincs Ikrényben.  

 

Komjáti János körjegyző: a gyepmesterhez az elhullott kutya is hozzá tartozik.  
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Az előterjesztéshez több kérdés, hozzászólás nem volt. Ikrény község 

önkormányzata képviselő–testülete 5 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az 

alábbi határozatot hozza:  

 

 

50/2011. (V.24.) Képviselő - testületi határozat 

 

Ikrény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a település állategészségügyi helyzetéről készült 

beszámolót elfogadja. Megállapítja, hogy a kevés számú 

háziállat ellátása a településen  megoldott. 

Utasítja a tisztségviselőket, hogy az elhullott állatokkal és 

a kóbor ebekkel kapcsolatos feladatok ellátásához 

keressék meg az ezzel foglalkozó szervezeteket /ATEV, 

állatkert …/ , hogy a településen biztosított legyen ezen 

önkormányzati feladatok teljesítése is. 

 

                                    Felelős: Németh Tamás polgármester 

                                                  Komjáti János körjegyző                                    

                                    Határidő: 2011. július 30. 

 

     

5./  Az ikrényi 057 hrsz.-ú  ingatlan ügye. 

     Előadó: Németh Tamás polgármester 

 

Németh Tamás polgármester: a napirendi pont inkább tájékoztatás jellegű. 

Átadom Körjegyző Úrnak a szót. 

 

Komjáti János körjegyző: a terület három hrsz.-ra van osztva /1 4639 m2 

tulajdonos Horváth András, Kovács Győző . A 2. 1500 m2 tulajdonosai 

Horváth Adnrás és Kovács Győző. A 3-as az ikrényi önkormányzat tulajdona 

4163 m2-en. Ennyit a tulajdonviszonyokról. 

 

 

Németh Tamás polgármester:  az elmúlt időszakban látható, hogy a zöld 

területeink rendben vannak. 20 ezer m2 területet tartunk rendben.   Köztük a 

facsemetést, az edzőpályát is nyírjuk az összes többi zöld területet is 

rendezzük.  Kényszerkaszálások is lesznek. Ezen az ingatlanon nagy a gaz , 

méter magas. Megjegyezték a településen élők, hogy miért nem teszünk 

valamit. Nem a mi feladatunk, a tulajdonosok kompetenciája. Az 

önkormányzat tulajdonában van az a terület, ami a hulladék udvar területe lett 

volna, de az nem jelent problémát, mert erdős részen van. A rakodóval 

kapcsolatban kérem a körjegyző urat, hogy szólítsa fel a tulajdonosokat.  
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Hozzászólás: 

 

Somogyi Ferenc települési választópolgár: Szeretném megjegyezni, hogy a 

József Attila utcai telek tulajdonosát is fel kellene szólítani. 

 

Németh Tamás polgármester: tudunk róla.  

 
 

Az előterjesztéshez több kérdés, hozzászólás nem volt. Ikrény község 

önkormányzata képviselő–testülete a 5 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az 

alábbi döntést hozza:  

 

 Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

                                               Az ikrényi 057 helyrajzi számú ingatlanról, annak  

                                               tulajdonviszonyairól, illetve az időszerű  

                                               mezőgazdasági munkák elvégzéséről, arra való  

                                               kötelezésről szóló tájékoztatást elfogadja. 

                   

 

 

6./  178/22. hrsz.ú ingatlan  ügye. 

      Előadó: Németh Tamás polgármester 

 

Németh Tamás polgármester: A Sport utcában lévő ingatlan régóta beépítetlen. 

Ezzel a telekkel korábban is voltak problémák.  A tulajdonos eladná, de ahhoz 

az önkormányzatnak az akkori szerződés értelmében az elidegenítési és 

terhelési tilalom jogot le kell töröltetni. Javaslom, hogy ezt tegyük meg és az 

új tulajdonos szerződésében is legyen benne.  

 

Kérdés: 

 

Pallang Attila alpolgármester: mi van akkor, ha a tulajdonos mégsem építi 

be?  

 

Válasz: 

 

Németh Tamás polgármester: nem értem, miért nem lett visszavásárolva. A 

vevő szándéka komoly, ikrényi lakos és a fia is.  Mindkét szomszéd jelezte, 

hogy gazos a telek.  Jó lenne, ha végre megoldódnak. Sajnos ennek a 

telekügynek sem találjuk az adásvételi szerződését.  
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Hozzászólások: 

 

Csáki István képviselő: valami szankciót nem lehet előírni annak aki nem építi 

be az előírt határidőn belül?  

 

Komjáti János körjegyző: a négy év beépítés jogszabályban van 

meghatározva, az illetékfizetés szempontjából.  A tulajdonosnak az 

önkormányzat köti ki a közöttük létrejött szerződésben az esetleges egyéb 

feltételeket. 

Pallang Attila alpolgármester: be kellene mástól szerezni a szerződés egy 

példányát. Kedvezhetünk az ikrényi lakosnak azzal, hogy mi megvesszük a 

telket és eladjuk kedvezőbb áron. Javaslom, hogy szerezzük be a szerződést. 

 

Németh Tamás polgármester: ha a szerződést be tudjuk szerezni, tudnak e 

joggal élni a vásárlás ellen? 

 

Komjáti János körjegyző:  az ingatlantulajdonnál nincs elévülési idő, az 

elbirtoklásnál van. 

 

Németh Tamás polgármester:  beszerezzük az iratot ehhez és utána tudunk 

dönteni. 

 
Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem volt. Ikrény község önkormányzata 

képviselő–testülete 5 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal a következő 

határozatot hozza 

 

51/2011. (V.24.) Képviselő - testületi határozat 

 

Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

Az ikrényi 178/22 helyrajzi számú ingatlanra 

vonatkozóan kötött adás-vételi szerződés 

beszerzéséről dönt, majd a kontraktusban foglaltak 

megismerése után dönt a visszavásárlási joga 

érvényesítéséről vagy az elidegenítéshez való 

hozzájárulásról 

Utasítja a körjegyzőt, hogy az adás-vételi szerződés 

másolata Földhivataltól történő beszerzéséről 

gondoskodjon. 
 

                                    Felelős: Németh Tamás polgármester 
                                                       Komjáti János körjegyző 

                                    

                                    Határidő: azonnal 
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Interpellációk, egyebek: 

 

1. Az ikrényi általános iskola integrációjának ügye 

 

Komjáti János körjegyző: az iskolával kapcsolatban szeretnék egy 

kiegészítést tenni. Korábban volt egy testületi döntés arról, hogy megkeresünk 

egy szakértőt. Elkészült a szakvélemény, Abdának van döntése, a Megyei 

Önkormányzatnak is megvan a támogató nyilatkozata.  

Abda konkrét döntését felolvasom. 

 

Kérem, a T. Képviselőket, hogy hozzanak döntést a csatlakozáshoz. Az alapító 

okirat, szmsz, házirend augusztus 31-ig hatályon kívül helyezésre kerülnek.  

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 
Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem volt. Ikrény község önkormányzata 

képviselő–testülete 5 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal a következő 

határozatot hozza 

 
 

52/2011. (V.24.) Képviselő - testületi határozat 

Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

az Ikrényi Általános Iskola alapító okiratát, 

szervezeti és működési szabályzatát, házirendjét, 

minőségirányítási programját – tekintettel a Zrínyi 

Ilona Általános Iskola Abda intézménnyel történő 

integrációra - 2011. augusztus 31. napjával hatályon 

kívül helyezi, az intézményt megszünteti. Utasítja a 

tisztségviselőket, hogy az Új intézmény vonatkozó 

szabályzatait megalkotásra és elfogadásra úgy 

terjesszék a testület/ek elé, hogy azok a 

tanévkezdésre bevezethetők legyenek / természetesen 

tekintettel a szükséges szervezeti egyeztetésekre is / 
 

Felelős: Németh Tamás polgármester 

              Komjáti János körjegyző 
                                 Határidő: 2011. szeptember 1. 

 

2. Állampolgári kérdések 

 

Somogyi Ferenc települési választópolgár: szeretném megtudni, hányan 

részesülnek az önkormányzattól segélyben ? 
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Németh Tamás polgármester: 3 nap múlva megadjuk a számadatot.  

 

Somogyi Ferenc települési választópolgár: körjegyző úrtól kérdezném, hogy 

mit sikerült megtudni az ügyben, amiről a legutóbbi ülésen beszéltünk? 

 

Komjáti János körjegyző: Megkerestem a Nemzeti Vagyonkezelőnél az 

igazgatónőt, hogy adjon tájékoztatást lehetőségeinkről mindkét településen 

található horgászterület vonatkozásában.   

 

Németh Tamás polgármester: A másik kérdés a horgásztó ivóvízellátására 

vonatkozott. Az ivóvízzel kapcsolatban arra jutottunk, hogy az út abdai 

önkormányzati tulajdonban van. 

 

Komjáti János körjegyző:  ebben az esetben nem kell vezetékjogi engedély.  
 

 

Egyéb napirendi pont nem volt, így a polgármester megköszöni a részvételt és az 

ülést  20.00 órakor bezárja. 

 

K. m. f. 

 

 

     Németh Tamás                  Komjáti János 

        polgármester                  körjegyző 

 

 

 

Hitelesítők: 

 

                      Csáki István      Fodor Ildikó                

                                   képviselő                  képviselő 

 

 

 

 

 


