Ikrény község önkormányzat képviselő – testületének 13/2011. (VI.23.) számú jegyzőkönyve

13/2011.
Jegyzőkönyv

Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án
(csütörtök) 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.
A nyilvános ülésen egy ikrényi választópolgár vett részt. Meghívott vendég, dr. Setler
Nóra ügyvéd, Futó Imréné.
Németh Tamás polgármester: jegyzőkönyv hitelesítőnek Ferenczy Tamás képviselő
és Pallang Attila alpolgármester személyére tennék javaslatot.
A jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslatot a képviselő-testület 7 igenlő, szavazattal
elfogadta.

Németh Tamás polgármester: Szeretném bemutatni a két vendégünket és egyben
elmondom, hogy az első napirendi pont a szociális bizottság külsős tagjának
megválasztása lesz, a többi napirendi pontot ezután tárgyaljuk.
Napirend előtt:
A napirendi pontok kiegészítésére tett javaslatot a képviselő-testület 7 igenlő
szavazattal elfogadta.
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Németh Tamás polgármester: Akkor bemutatnám nektek dr. Setler Nóra ügyvédet.
Nóra lesz a jogi képviselőnk. Sajnos az önkormányzatnak nagyon sok ügye van, ami
jogi hátteret igényel, pl. a Kastély tér telekjogi ügye, csarnok garanciális ügye,
folyamatban van egy peres ügyünk, telekvitánk is van. Ez mind jogi szaktudást
igényel.
Napirend:
1./ A szociális bizottság létszámának bővítése.
Előadó: Németh Tamás polgármester
2./ Ikrényi Általános Iskola integrációjának kérdései
Előadó: Komjáti János körjegyző
3./ Törvényességi észrevétel
Előadó: Komjáti János körjegyző
4./ Fogászati ellátás
Előadó: Komjáti János körjegyző
5./ Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítási projekt
önkormányzati önrészének visszafizetésére vonatkozó ajánlat megtárgyalása
Előadó: Komjáti János körjegyző
6./ Megyei fenntartású intézmények átszervezése (írásos anyag mellékelve)
Előadó: Komjáti János körjegyző
Egyéb napirendek
7./ Tájékoztató a labdarúgó egyesületek működéséről, bajnoksági eredményeiről,
a közeljövő feladatairól, pénzügyi lehetőségekről
Előadó: Németh Tamás polgármester
8./ Idősellátás, gondozás a településen, jövőkép, feladatok meghatározása
Előadó: Németh Tamás polgármester
Interpellációk, javaslatok, bejelentések
Zárt ülés keretében:
8./ Rábcatorok Kulturális Sportközpont működtetése
Előadó: Németh Tamás polgármester
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Napirend előtt
Beszámoló a két ülés közötti eseményekről.

Németh Tamás polgármester: át kell adni előlegként pénzeszközt az IKIFE-nek, ők
ebből kifizetik a rendezvény szervező cégnek a pályázati összeget ezt pedig benyújtjuk a
Leadernek elszámolásra július 9-ig. A következő két hétben lezajlik az elszámolás.

Kérdés, hozzászólás nem volt Ikrény község önkormányzat képviselő – testülete 7 igen
szavazattal
a két ülés között végzett munkáról, aktuális
feladatokról szóló tájékoztatót e l f o g a d j a.
Napirend tárgyalása
1./ A szociális bizottság létszámának bővítése.
Előadó: Németh Tamás polgármester
Németh Tamás polgármester: a szociális bizottság létszámát két fő külsős személlyel
szeretnénk bővíteni. Erre olyan személyeket keresünk, akik több szempontból
megközelítve is tudnak ebben segíteni, így érkezett javaslat Futó Imréné és Stipsits
Katalin személyére tennék javaslatot. Futó Imréné, Stipsits Judit ezt a felkérést el is
fogadja, illetve mindketten nyilatkoztak, hogy hozzájárulnak a kérdés nyilvános ülésen
történő tárgyalásához. Futóné eskütétel érdekében megjelent, Katalin egyéb
munkahelyi elfoglaltsága miatt nincs jelen. Ő később fog – megválasztása esetén –
esküt tenni.
Komjáti János körjegyző:Szervezeti és működési szabályzatunk lehetőséget biztosít
arra, hogy a bizottság öt fővel működjön. Amikor megválasztásra kerültek a tagok –
alakuló ülés – csak a testület tagjaiból került személy megválasztásra. Szükséges is a
kiegészítés, a „feltöltés” Egyetért a javaslattal.
Szociális bizottság létszámának 2 fővel történő bővítése, Futó Imréné, Stipsits
Katalin.
Az előterjesztéshez több kérdés, hozzászólás nem volt Ikrény község önkormányzat
képviselő–testülete 7 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi döntést hozza:
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53/2011. (VI.23.) Képviselő - testületi határozat
Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a képviselőtestület és szervei szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 7/2011./IV.6/ önkormányzati
rendelete 52. § /2/ bek. b. / pontjában meghatározott
Szociális Bizottsága nem képviselő-testületi tag tagjait
az alábbiakban választja meg:
Futó Imréné Ikrény Győri u. 1.
Stipsits Katalin Győrújbarát, István u.
Felelős: Németh Tamás polgármester
Határidő: azonnal

Németh Tamás polgármester: Megkérem Futó Imrénét, hogy az eskü letételére.
Én Futó Imréné esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek: az
Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom, a tudomásomra
jutott titkot megőrzöm: szociális bizottsági tisztségemből eredő feladataimat Ikrény
fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen
teljesítem.
Isten engem úgy segéljen.
Gratulálok és köszönöm, bizottsági tagként jó munkát kívánok.
2./ Ikrényi Általános Iskola integrációjának kérdései
Előadó: Komjáti János körjegyző
Komjáti János körjegyző: Az előző testületi ülésen összességében döntöttünk arról,
hogy a korábbi alapító okiratot hatályon kívül helyezzük, ehhez szükséges különböző
okiratok cseréje. Ehhez szükséges az alapító okirat módosítása, ebben van egy
bizonyos megállapodás. Ezt követi az intézmény szmszének házirendjének
megalkotása és a képviselő testület általi elfogadása. A jelenleg hatályos alapító
okiratokból próbáltunk egy alapító okiratot összerakni. Az ikrényihez képest nincsen
változás. A többi anyag az teljes körűen a két intézmény két alapító okiratának
összefésülése. Másfél héttel ezelőtt az abdai képviselőtestület megtárgyalta elfogadta.
A létszámot a jelenleg hatályos alapító okiratokból szedtem ki. Börcs esetében 60 fő
szerepel, azért ennyi, mert felmerült, hogy fel kellene emelni, eddig 44 fő szerepelt.
Ikrény esetében is fel kellene emelni 168 főre a létszámot. Ikrény esetében kérdés volt
még a hallásjavítás, így az is bekerült az alapító okiratba.
Németh Tamás polgármester: kérdezem az iskola igazgató urat, van-e hozzászólása
az elhangzottakhoz.
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Ferenczy Tamás képviselő: nincsen. A mi alapító okiratunk nemrég került
kiegészítésre. Amit ki kellett egészíteni, úgy látom megtörtént. Ha elindulunk a
létszámokat illetően, módosíthatjuk, Szerintem, úgy kellene, hogy alsóban 21 fő és
felsőben 23 fő. A közoktatási törvény módosítása napirenden van, nem tudjuk abban a
törvényben milyen létszámokkal számolnak.
Kérdés nem hangzott el.
Hozzászólások:
Pallang Attila alpolgármester: egy korábbi megbeszélés alkalmából az
intézménynév, mint lehetőség megfontolás tárgya lehetne, hogy legyen neve az
iskolának. Egy példaértékű ember nevét viselhetné.
Németh Tamás polgármester: az ikrényi óvodának is van neve, döntenünk kell, hogy
változtatunk-e? A bélyegzőcsere szempontjából is jó lenne, ha tudnánk dönteni, hogy
egyszerre legyen minden megoldva. 48 órán belül javaslatokat kérek az elnevezésre.
Komjáti János körjegyző: az lenne e kérésem, hogy a szerdai ülés előtt
megfogalmazódjon a név.
Lőrincz Illés képviselő: van-e rá ötlete valakinek?
Pallang Attila alpolgármester: az iskola sport szempontjából kiemelkedő helyen áll
szerintem ebből a körből keressünk nevet. Megfelelő magyar történelmi személyiség.
Somogyi Ferenc települési választópolgár: Csányi tanár úr nevének lehetőségét
javasolnám.
Németh Tamás polgármester: 3 vonal fogalmazódik meg, sportszemély vagy helyi
kötődésű pedagógus vagy történelmi személyiség. Hétfői börcsi testületi ülésre le
tudjuk adni a nevet. Adjunk-e új nevet az Ikrényi Általános Iskolának?
Lőrincz Illés képviselő: végül is mi lenne az elnevezés, benne lenne a Zrínyi Ilona is?
Komjáti János körjegyző: a Zrínyi Ilona mindenképpen benne lenne az
elnevezésben.
Ferenczy Tamás képviselő: több példa van rá, hogy más a tagiskola elnevezése.
Németh Tamás polgármester: Meg kell fontolni, mert később nehezebb lesz
változtatni, tény hogy elég hosszú lesz az elnevezés. Adjunk-e új nevet az ikrényi
iskolának?
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Az előterjesztéshez több kérdés, hozzászólás nem volt Ikrény község önkormányzat
képviselő–testülete 7 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozza
54/2011.(VI.23.) képviselő - testületi határozat:
Ikrény Község Önkormányzata képviselő – testülete
a Zrínyi Ilona Általános Iskola Alapító Okiratának
módosítását az alábbiak szerint elfogadja:
1. Az alapító okirat 1. ) pontja az alábbiakkal egészül ki
Tagintézményekkel rendelkezik, azok fekvései: Zrínyi
Ilona Általános Iskola Tagintézmény 9152 Börcs,
Erzsébet tér 4.
A tagintézményben 1-4 osztályos oktatási rend van
érvényben. A tagintézménybe felvehető maximális
gyereklétszám: 60 fő
Az iskolai csoportok száma a tagintézményben
gyermeklétszámtól függően 2-4 osztály
Zrínyi Ilona Általános Iskola Tagintézmény 9141
Ikrény, Vasútsor u. 6.
A tagintézményben 1-8 osztályos oktatási rend van
érvényben.
A tagintézménybe felvehető maximális gyereklétszám:
176 fő.
A tagintézményi csoportok száma a tagintézményben 6-8.
2. Az alapító okirat 3. pontja a következő kifejezéssel egészül ki
Második mondat második fele
….. iskolai nevelését és oktatását, illetve logopédiai terápia biztosítását, beszéd és
hallásjavítást …..
3. Az alapító okirat 4. ) pontja az alábbiak szerint módosul
4.) Kiegészítő, kisegítő, vállalkozási tevékenység, kisegítő és vállalkozási
tevékenység arányainak felső határa a szerv kiadásaiban:
Az intézmény az Ámr. 2. §. 86. pontja szerint vállalkozási tevékenységet nem
végez.
4. Az alapító okirat 6. ) pontja az alábbiak szerint módosul
6.) Az intézmény fenntartója:
Abda Község Önkormányzata
9151 Abda, Szent István u. 3
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Börcs Község Önkormányzata
9152 Börcs, Erzsébet tér 4.
Ikrény Község Önkormányzata
9141 Ikrény, Győri u. 66.
5.

Az alapító okirat 7. ) pontja az alábbiak szerint módosul
7.) Az intézmény alapítói jogokkal felruházott irányító szervei:
Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve az iskolai oktatás-nevelés
feladatainak ellátására a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. Törvény 8. §-ának rendelkezései
szerint alakított intézményfenntartó társulásban Abda Község
Önkormányzata, Börcs Község Önkormányzata valamint Ikrény Község
Önkormányzata
-

Abda Község Önkormányzata Képviselő-testülete
9151 Abda, Szent István u. 3.
Börcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete
9152 Börcs, Erzsébet tér 4.
Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
9141 Ikrény Győri u. 66.

azzal, hogy Börcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Ikrény
Község Önkormányzata Képviselő-testülete a megkötött közoktatási társulási
megállapodásban foglaltak szerint viselik a költségeket és egyben gyakorolják
az irányítást.
6.

Az alapító okirat 8.) pontja az alábbiak szerint módosul
8.) A költségvetési szerv működési köre:
Az általános iskola a körzeti iskolai feladatokat Abda, Börcs és Ikrény
Községek közigazgatási területén élő lakóhellyel rendelkező tanulóknál látja
el.

7 . Az alapító okirat 9. pontja az alábbiak szerint módosul:
9.) Besorolása:
Gazdálkodási jogköre alapján:
Önállóan működő költségvetési szerv. Az
iskola fenntartási és működési költségeihez
szükséges hozzájárulás arányát és az
átutalás rendjét a „Megállapodás”
tartalmazza.
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Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság:
részjogkörrel rendelkező költségvetési
szerv.
8. Az alapító okirat 12. pontja az alábbiak szerint pontosul
a. Az iskola igazgatóját a három önkormányzat …..
9. Az alapító okirat 14, pontja az alábbiak szerint egészül ki:
14. ….
Ikrény Község Önkormányzata az ikrényi intézményegység
vonatkozásában
Felelős: Komjáti János körjegyző
Határidő: azonnal

Komjáti János körjegyző: Abda községben megpróbáltunk előkészíteni a
megállapodást, vázlatos formában van meg, de elmondanám, hogy a követezők
kerülnének Abda részéről a megállapodásra. Az ikrényi tanulók után a normatíva a
két intézmény gyermeklétszám arányában kerüljön megosztásra. A pedagógus
költségeinek fedezése. Abdait ikrényi, ikrényit Abda fedezi. Bérek és közterhei a két
településen eltöltött munkaidő arányában kerül a két település között felosztásra. A
vezető bére és közterhei Ikrényt terhelik. A közalkalmazotti jogviszony
megszüntetése, szabadság, szabadság megváltás, ha szükség van ezek kifizetésére, az
fizeti meg, akinek eredetileg alkalmazottja volt.
Ezek lennének azok a természetes gondolatok, amelyek Abda részéről
megfogalmazódtak. Próbáljunk megfogalmazni valamilyen szintű biztosíték
megjelölését, arra az esetre, ha Ikrény esetleg nem tud fizetni. Első verzió az, ha nincs
fedezet, összességében nem kapnak az ikrényi közalkalmazottak bért. Nem biztos,
hogy ez lenne a megoldás, mert miért kellene azt sújtani, aki erről nem tehet.
Szeretnénk ebben a megállapodásban ezt rögzíteni. Ezek a gondolatok fogalmazódtak
meg Abda részéről.
Kérdés nem hangzott el.
Hozzászólások:
Németh Tamás polgármester: szeretnék hozzáfűzni egy-két gondolatot. A csoport
finanszírozás egészen más Abdán. Biztosítottam az abdai polgármester urat, hogy
rosszabbul nem járhatnak, mint most per pillanat. Az összpénz ugyanannyi lesz, csak
az elosztás más. A vezetői többletteher az intézménynél nagyobb óra kedvezményt
kapnak a vezetők, ezeket az órákat el kell látni, nyilván a túlórát nekünk kell kifizetni.
ezek minket terhelnek. A biztosítékra még visszatérünk.
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Komjáti János körjegyző: az ikrényi tanulók által járó alap normatíva a két
intézmény gyermeklétszáma alapján kerül elosztásra.
Ferenczy Tamás. Az első mondatot nem tudom, jól értelmeztem-e? 92 gyerek után
alap normatíva után megilletné egy x öszeg Ikrényt, hanem a 92 + 168 fő
összeadódik, elosztódik és egy gyerekre kijön egy összeg, aminek a 168 szorosát át
kell adni.
Komjáti János körjegyző: Igen, szerintem is így kell érteni.
Ferenczy Tamás. Amikor egyeztettünk erről, akkor az hangzott el, hogy az ikrényi
gyerekek után járó alap normatíva Ikrényt illeti, az abdai gyerekek után Abdát illeti
meg. Ebből én nem ezt olvasom ki.
Komjáti János körjegyző: szerintem is így van, de ez valóban nem az.
Pallang Attila alpolgármester: az első egyeztetés arról szólt, hogy a növekmény egy
részét biztosítjuk arra, ami többlet feladat. Többletbevétel egy része lesz a
többletfeladatokra. Ezt számokkal le kell vezetni, mert így számomra nem
értelmezhető.
Németh Tamás polgármester: a megbeszélésen az volt, hogy a vezetőnek a bérébe
valamilyen módon beszállunk. Olyan terhet jelentene Abdának, amit ők nem fognak
átvállalni.
Komjáti János körjegyző: 921.000 forint többletkiadást jelent, ami az
intézményvezetőkkel kapcsolatban és ebben a börcsi tagintézményi vonzat is benne
van.
Ferenczy Tamás képviselő: ezt tudtuk előzetesen is. Számomra azt jelenti az első
mondat, ami a 92 gyerek után járna alap normatíva még abból is nekünk a sajátunkból
is át kellene adnunk. Nem a kiegészítőből, hanem az alapnormatívából. Biztos, hogy
így hangzott el?
Komjáti János körjegyző: az egyeztető ülésen igen.
Ferenczy Tamás képviselő: a két intézmény gyereklétszáma arányában lesz elosztva?
Ha így van, akkor részemről rendben van.
Pallang Attila alpolgármester: Hogy elkerüljük a félreértéseket, javasolnám, hogy
készüljön egy melléklet a megállapodáshoz pontos számokkal.
Németh Tamás polgármester: nagyon sok számot be kell írnunk, akár az
útiköltségbe is. Nem is várható el, hogy 9 Ft-ért a tanárok utazzanak. Annak a terhe is
kellene kiszámolva, hogy hogyan jön ki. Ezeket le kell írnunk.
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Komjáti János körjegyző: akkor abba a bizonyos biztosítékba valamit kellene találni.
Ferenczy Tamás képviselő: amit olvastam, az, szerintem elfogadható. A két
intézmény gyerekeinek alap normatíva arányossága. Ha jogilag kivitelezhető, ha nem
tudunk fizetni a társulásban résztvevő dolgozók illetményének a kifizetése, Ikrény
község önkormányzatának feladata lenne. Ha nem tudnánk fizetni. Ne a
körjegyzőségnek származzon ebből hátránya. Maximálisan értem az abdai testület
aggályát. Ez a biztosíték számukra is elfogadható lenne. A körjegyzőség működését
nem boríthatja be.
Kérdés:
Lőrincz Illés képviselő: a biztosítékra vonatkozóan a körjegyzőség működésére
vonatkozóan ott is volt hasonló kitétel Abdának és Börcsnek, ha Ikrény nem tudná
fizetni az arányos fizetnivalóit.
Németh Tamás polgármester: körjegyző úr még nem volt ott azon az ülésen, akkor
ott ipari területet kértek Abdához területileg legközelebb, ezt az akkori testület
elutasította és 10 millió forintot utalt át Ikrény Abdának, úgy hogy egy banki számlán
pénzgaranciát biztosított. Ez maximálisan jó garancia, amit a Tamás említett.
Komjáti János körjegyző: akkor, ha Ikrény képtelen fizetni, akkor Abda-Börcs
Községek Önkormányzata Képviselő-testületei a körjegyzőséget mondják fel. Erre
konkrét létező döntés van
Pallang Attila alpolgármester: értem mivel mi vagyunk a belépő fél, a feltételeket
nem mi szabjuk. Börcs és Abda milyen biztosítékot tett le egymással szemben?
Komjáti János körjegyző: nem volt biztosíték, soha nem volt rá szükség. Börcs
likviditása lehetővé tette, hogy nem volt rá szükség. Ikrény esetében volt gond, azért
merült fel a biztosíték kérdése.
Ferenczy Tamás képviselő: csak annyit szeretnék mondani, hogy maximálisan
egyetértek, mert Ikrény miatt majdnem borult a mutatvány.
Németh Tamás polgármester: körjegyző urat megkérjük, hogy
szempontrendszer alapján dolgozzák ki a pontos társulási megállapodást.

ezen

Több hozzászólás, kérdés nem volt, így polgármester kérésére a képviselő-testület
egyhangú 7 igen szavazással a következő határozatot hozza:
55/2011. (VI.23.) képviselő-testületi határozat
Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Az Ikrény Község Önkormányzata és Abda és
Börcs Községek Önkormányzata között az oktatási
10
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intézmények
társulási
formában
történő
működtetése
együttműködési
megállapodása
kiegészítésének szempontjait az előterjesztésben
szereplő formában elfogadja.
Utasítja a körjegyzőt a megállapodás elkészítésére
és a polgármestert feljogosítja annak aláírására
Felelős: Németh Tamás polgármester
Komjáti János körjegyző
Határidő: 2011. július 15.
3./ Törvényességi észrevétel
Előadó: Komjáti János körjegyző
Komjáti János körjegyző: azért jelent meg újra ez a napirendi pont, mert az az
álláspont, hogy a házassági rendeletünk megalkotásakor túllőttünk a feladatunkon,
ezért én készítettem egy új rendelettervezetet. Minden benne van, ami a régiben benne
volt, ilyen formában elfogadásra javaslom. Konkrétabban meg kell fogalmazni az
esetleges külső helyszínt. Egy konkrét helyszínként, beírtam a Sárga Ló Közösségi
Házat.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az előterjesztéshez több kérdés, hozzászólás nem volt Ikrény község önkormányzat
képviselő–testülete 7 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal
Megalkotja

11/2011. (VI.24.)
Önkormányzati rendelete
a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő
szertartások engedélyezésének szabályairól, ezen többletszolgáltatásokért
fizetendő díjakról
4./ Az önkormányzat vagyonáról szóló rendelet módosítása.
Előadó: Komjáti János körjegyző
Komjáti János körjegyző: az előző testületi ülésen foglalkoztunk a hatályos
rendeletekkel, én javasoltam, hogy a vagyonrendelettel is foglalkozzunk. Ebből
hiányoltam, az esetleges adósság elengedési eljárást nem szabályozza. Ennek
kiegészítésére készítettem egy tervezetet és elfogadásra javaslom.
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Kérdés, hozzászólás nem volt.
Az előterjesztéshez több kérdés, hozzászólás nem volt Ikrény község önkormányzat
képviselő–testülete 7 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal

Megalkotja

Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2011. (VI. 24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
9/1995(XI.10.) számú rendelete módosításáról

5./ Fogászati ellátás
Előadó: Komjáti János körjegyző
Komjáti János körjegyző: ez egy évek óta működő rendszer. A győri fogászati
ügyeleti ellátását működtető Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény
felülvizsgálja a fogászati ügyeleti ellátására megkötött valamennyi megállapodását.
Ami miatt ez most napirendre került, az az, hogy egyre több település érdeklődött,
hogy kik veszik igénybe ezt az ellátást, tudni szeretnék, kinek fizetnek. Valószínűleg
észrevették, hogy igaz, hogy évek óta működik a rendszer, de valószínűleg egyetlen
szerződés sincs a háttérben. Ezért írtak egy levelet, hogy jó lenne egy új szerződést
kötni a régi helyett.
Kérdés:
Németh Tamás polgármester: ki ellenőrizheti őket?
Válasz:
Komjáti János körjegyző: az OEP ellenőrizheti.
Amikor ez az egész rendszer kialakult ki volt írva minden orvosi rendelőre, hogy mi
az, amit az TB finanszíroz, mi az amit az önkormányzat finanszíroz. Abban az esetben,
ha önkormányzati fenntartású a fogászati ellátás.
Hozzászólás nem hangzott el.
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Az előterjesztéshez több kérdés, hozzászólás nem volt Ikrény község önkormányzat
képviselő–testülete 7 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal elfogadta.
56/2011.(IV.23.) képviselő - testületi határozat:
Ikrény Község Önkormányzata képviselő – testülete
támogatja az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény
Győr (926 Győr, Kálóczy tér 9-11.) és Börcs Község
Önkormányzata közötti megállapodást a fogorvosi
alapellátáshoz kapcsolódó sürgősségi ügyeleti ellátás
biztosításáról.
Egyben felhatalmazza a Polgármestert, hogy a
Megállapodást az önkormányzat nevében aláírja.

Felelős: Németh Tamás polgármester
Határidő: 2011. június 30.
Komjáti János körjegyző: Valamilyen szinten ide tartozik, ezért szeretném még
elmondani, hogy megkeresett minket a Dr. Duschanek Péter a területen az ügyeleti
készenléti szolgálat vezetője. Ahhoz kellene a döntés, hogy egy órával növeljék a
készenlét náluk lévő időtartamát. Az eddig pénteken 4 óráig háziorvosok ellátják a
településeken és most délután 3 órától ők fogják ellátni ezt a feladatot. Összességében
annyi a változás, hogy egy órával a települési háziorvosok léte a településen rövidül.
Kérdés:
Csáki István képviselő: a rendelési idő módosul?
Válasz:
Németh Tamás polgármester: Nem a rendelési idő, hanem a készenléti idő lerövidül
egy órával.
Kérdés:
Ferenczy Tamás képviselő: mi van akkor, ha a települések közül valaki megvétózza,
mert a településnek az az érdeke. Tudunk –e valamit tenni egy-egy település.
Válasz:
Komjáti János körjegyző: úgy nézett ki, hogy Győr a hétvégi ügyeletet a települések
„két szép szeméért” ellátta. Aztán elkezdtek foglalkozni vele, hogy Győrnek miért kell
ezzel térítésmentesen foglalkozni. Ez évekkel ezelőtt történt. Győrnek ráfizetés volt,
holott az OEP finanszírozta. Napjainkban a gazdasági társaság, aki ezt végzi, hát nem
veszélyezteti a tönkremenetel. Az ötletről lekéstünk. Ma már sodródni lehet az árral.
13

Ikrény község önkormányzat képviselő – testületének 13/2011. (VI.23.) számú jegyzőkönyve

Hozzászólások:
Somogyi Ferenc települési választópolgár: sajnos a háziorvosunk mindig
csütörtökön ügyeletes. Pl. ha négy óra után valaki odamegy, akkor már mérges. Nem
lehet megbeszélni vele, hogy hozza előre a rendelést egy órával?
Németh Tamás polgármester: ezt a felvetést tudatjuk a doktor úrral.
Ferenczy Tamás képviselő: A képviselő testület felhatalmazza a polgármester urat,
hogy vegye fel a háziorvossal a kapcsolatot, hogy az az egy óra kieső időszak hogyan
épülhetne bele a rendelési idejébe.
Az előterjesztéshez több kérdés, hozzászólás nem volt Ikrény község önkormányzat
képviselő–testülete 7 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozza:
57/2011. /VI.23/ képviselő-testületi határozat
Ikrény Község Önkormányzata Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy
a háziorvosi ügyelet ügyeleti, készenléti óraszáma
egy
órával
növekedjen,
de
felhívja
polgármesterét, hogy vegye fel a kapcsolatot a
település háziorvosával, hogy rendelési idejét úgy
alakítsa ki, hogy az ügyelet, készenlét központi
formában történő ellátása miatt rendelési ideje a
településen / életszerűen / ne csökkenjen.
Felelős: Németh Tamás polgármester
Határidő:azonnal
4./ Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítási projekt
önkormányzati önrészének visszafizetésére vonatkozó ajánlat megtárgyalása
(írásos anyag mellékelve)
Előadó: Komjáti János körjegyző
Németh Tamás polgármester: Megtaláltam azt az iratot, amelyben a 8.415.192 Ft
összegű önrész került megállapításra. 2005-ben és 2009-ben a korábbi polgármester
elfogadta és aláírta a többi település polgármesterével együtt. Itt leírja a Győrszol,
hogy meddig kell visszafizetni. 2011.06.30-ig nyilatkozni kell erről. Különböző
lehetőségeket sorolnak fel. Amit ki tudtunk hajtani adatokat, azt megküldtem, de
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mégsem látunk igazából tisztán. Annyit tudnunk kell, hogy ezt az önrészt vissza kell
fizetnünk, a Győrszol is erre helyezi a hangsúlyt, mert aláírtuk az akkori szerződést.
Hozzátenném, hogy ez a rendszer nem jól működik, problémákat okoz és nem oldja
meg maximálisan a hulladék elszállítást a településekről. Amiért harcolni fogunk az
pedig az, hogy a lomtalanításokat meg kell tartani. Megkérem körjegyző urat, hogy
kistérségi megbeszélésről tájékoztassa képviselőket.
Komjáti János körjegyző: Amikor az egészet elkezdtük, nagyon sok egyeztetés volt,
szakembert hívtunk, próbáltuk ezt a helyzetet átlátni. Mindhárom településen
különböző vélemény alakult ki. Abda esetében: nem vitatja a 10 %-os kifizetést. Az
utolsó lefektetett szám a 8 milliárdos projektből a 800 milliót el kell osztani a
településekkel, akkori lakosságszámot figyelembe véve 9 millió 250 ezer forinttal
terhelődik. Felhatalmazta a polgármestereket, hogy erről tárgyaljanak. Börcsön
5.540.000 forint. Ikrényben kialakult vélemény, hogy 10 %-os önrészt nem vitatja. Mi
abból indultunk ki Abdán, hogy az utolsó számadat 8 milliárd. Kiderült, hogy 2005ben történt egy alapító okirat létesítés, amit miden testület megkapott, és megvitatott,
ebben szerepeltek számok és ezek a számok jönnek vissza a Győrszol leveleiben. Ez
volt 2005-ben.
50/2005-ös (2005.03.25) ikrényi képviselőtestületi határozat volt, hogy Ikrény
csatlakozott a projekthez. 2009-ben szintén sor került egy aláírásra egy alapító okirat
módosításra.
Mindezek után úgy gondolom, nincs mit vitatni. Azt kell megbeszélni, hogyan tudjuk
visszafizetni. Ha megnézitek kisebb kamatokat láthattok. Nincsenek jobb kamatok
annál, mint ami itt szerepel.
Kérdés nem hangzott el
Hozzászólások:
Németh Tamás polgármester: köszönöm a tájékoztatást. Én ma találtam meg a 2009ben aláírt megállapodást. Alá van írva, sajnos, nem tudunk mit csinálni. Az
önkormányzat ezt az összeget nem tudja beépíteni a költségvetésébe, így is hiánnyal
küzdünk. A kilátásaink nagyon rosszak, olyan megoldást kell keresnünk, hogy a
fogyasztók fizessenek bele ebbe az összegbe. A legtöbb település ezt a megoldást
fogja választani. Beleépíteni a számlába nem lehet, mert annak áfa tartalma van.
Számolhatjuk, hogy egy család esetében évi 2800 forintot jelent, havi 300 forint plusz
költséget.
Fodor Ildikó képviselő: 2010-es szemétdíj úgy lett meghatározva a az előző évi
szemétdíj inflációval, plusz a településeknek nyújtott hitel egy főre eső részével
növelve. Akkor még be lehetett építeni
Komjáti János körjegyző: volt egy ilyen korábban. 2009-es év olyan volt, hogy
általában a hulladékszállítási díjat minden évben júniusban fogadták el a települések és
július 1-én lépett hatályba. 2009-ben volt az első olyan év, hogy nem volt áremelés
júliustól. Később, augusztus közepén küldött a Komszol egy levelet hogy 09.01-től
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változnak az árak. A 40 %-os áremelés már tartalmazta a felvett hitel kamatait. 2010ben már fizettünk a hitelből valamennyit.
Németh Tamás polgármester: Delegált képviselői vannak a 112 településnek.
Komjáti János körjegyző: remélhetőleg az lesz, hogy közvetlenül adják át az
információkat. 10 delegált ember van, elvileg ők az információk birtokosai, őtőlük
nem jut tovább az információ. Minden egyes társulási ülés után Győr város saját
döntését meghozta a település nem hozott döntést. Nem volt furcsa, hogy a 111
településről egy döntés sem érkezett be. Ezt senkinek nem tűnt fel?
Németh Tamás polgármester: az lenne a javaslatom, hogy 2012. június 30-án
kezdjük fizetni, ez lenne a törlesztés első időpontja. Az utolsó részlet 2020.12.31.
legyen. A törlesztés periódusa fél éves, 750.000 forint / félév, másfél millió forintot
jelent évente 9 éven keresztül. 06.30-án és december 30-án törlesztenénk.
Az előterjesztéshez több kérdés, hozzászólás nem volt Ikrény község önkormányzat
képviselő–testülete 7 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozza:
58/2011.(VI.23.) képviselő - testületi határozat:
Ikrény Község Önkormányzata képviselő – testülete
a
Győr
Nagytérségi
Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati
Társulás
társulási
megállapodását
tartalmazó 2005. évi Alapító Okirata szerinti Ikrény
településre vonatkozó 8.415.192,- Ft önrészt, az alábbiak
szerint kívánja teljesíteni:
-

kamat megfizetésének kezdő időpontja 2011.01.01.,
a törlesztés első időpontja: 2012.06.30
a törlesztés periódusa: félévenkénti (június 30-i - 2011-ben
július 31. – és december 31-i),
a törlesztés utolsó részlete: 2020.12.31.
az önkormányzat igényt tart az előtörlesztés biztosításának
lehetőségére, de ennek költségterhelése nélkül
Felelős: Németh Tamás polgármester
Határidő: azonnal
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6./ Megyei fenntartású intézmények átszervezése (írásos anyag mellékelve)
Előadó: Komjáti János körjegyző
Komjáti János körjegyző: mindenki megkapta a megyei közgyűlés elnökének levelét.
A megye ismételten pár intézményt szeretne összevonni és így működtetni. Meg kell
keresni a települési önkormányzatokat a véleményük megadás miatt. Aki végignézi
egy valami van, ami furcsa, hogy győri és soproni intézményt összevonnak.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Az előterjesztéshez több kérdés, hozzászólás nem volt Ikrény község önkormányzat
képviselő–testülete 7 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza
59/2011.(VI.23.) képviselő - testületi határozat:
Ikrény Község Önkormányzata képviselő – testülete
A
Győr-Moson-Sopron
Megyei
Közgyűlés
kezdeményezésére
Véleményében egyetért
- A Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet
(9021 Győr, Árpád u. 32.) és a Gyógypedagógiai Szolgáltató
Központ (9028 Győr, Cirkeli u. 31.) egyesítésével a
közoktatási szakterületen.
- A dr. Piróth Endre Mentálhigiénés Otthon (9086
Táplánypuszta) és az Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs
Intézménye (9113 Koroncó-Zöldmajor egyesítésével a
szociális gondoskodás szakterületen.
- Idősek Otthona (9323 Jobaháza, Kossuth L. u. 8.) és a
Felnőttkorú Fogyatékosok Otthona (9311 Pásztori, Alsó u.
39-41.) egyesítésével a szociális gondoskodás szakterületen.
- A Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzatának
Gyermekvédelmi Központja (9024 Győr, Vasvári Pál u. 1.) és
a Doborjáni Ferenc Nevelési-Oktatási Központ (9400 Sopron,
Brennbergi u. 82.) egyesítésével a gyermekvédelem
szakterületen.
Felelős: Németh Tamás polgármester
Határidő: azonnal

7./ Tájékoztató a labdarúgó egyesületek működéséről, bajnoksági eredményeiről,
a közeljövő feladatairól, pénzügyi lehetőségekről (szóbeli előterjesztés)
Előadó: Németh Tamás polgármester
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Németh Tamás polgármester: az elnök úrnak későn tudtam szólni az ülés
időpontjáról, így ő nem tudott megjelenni, írásban adott beszámolót. Felolvasom a
beszámolót.
Szeretnék gratulálni a futball csapatnak, megyei 2 osztályban folytatja a csapat a
munkát. Valamilyen módon többletfinanszírozásra lesz szükség. Felajánlottam, hogy a
pályán található szerencsejáték jó állapotban lévő reklám tábláját, reklám felület.
Javasoltam, hogy próbáljanak meg szerezni bárkit, aki reklámozza magát, ezzel az
összeggel tudnánk finanszírozni a csapatot. Nem tudjuk még hogy a bírói díjak,
játékvezetői díjak csökkenni fognak. Vannak technikai problémák az öltözőnél.
Folyamatosan probléma a bojler. Nagyon rossz hatásfokkal működnek, sok áramot
fogyasztanak. A füves pályát rendben tartjuk, az edzőpályát is gondozzuk. A
következő feladat lesz, hogy a diófákat ki kell vágnunk onnét, mert
balesetveszélyesek.
Ferenczy Tamás képviselő: sportegyesület költségvetésével kapcsolatban szeretném
megjegyezni, hogy a Kisalföld sport rovatában olvastam, hogy a kis egyesületek
nevében a nyúli elnök nyilatkozott folyamatosan emelkednek a játékvezetői díjak, nem
kapnak elszámolást a befizetett összegek felhasználásáról.
Pallang Attila alpolgármester: a beszámolóval kapcsolatban az lenne a kérésem,
hogy a bevételi oldalát is meg kell jeleníteni a beszámolónak. Minden olyan szervezet
esetében kérjük ezt, amelynek az önkormányzat támogatást ad.
Németh Tamás polgármester: A költségvetésben kell a civil szervezeteknél
kiemelni.
Tóth Ildikó képviselő: Nekem ezek csak számok én is úgy gondolom, hogy
részletezni kell a kiadásokat.
Somogyi Ferenc települési választópolgár: Gratulálok a sportkörnek. Én is
egyetértek az elszámolás fontosságával.
Németh Tamás polgármester: válaszolnék a felvetett magas áramszámlával
kapcsolatban, sajnos nagyon rossz állapotban vannak a bojlerek, sokat fogyasztanak,
cserélni kellene őket.

Az előterjesztéshez több kérdés, hozzászólás nem volt Ikrény község önkormányzat
képviselő–testülete 7 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal elfogadta.
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60/2011. (VI.23.) Képviselő - testületi határozat
Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Az Ikrényi Sportegyesület működéséről szóló
tájékoztatást elfogadja.
Elismerését és köszönetét fejezi ki, hogy a labdarúgó
csapat felkerült a megyei másodosztályú bajnokságba.
Felhívja az egyesület elnökének figyelmét, hogy a
pénzügyi beszámolóhoz – az önkormányzattól kapott
pénzeszközök
elszámolásának
elfogadhatóságához
készítsen a bevételi oldalt, a forrásokat is részletező
anyagot megvitatásra.
Felelős: Németh Tamás polgármester
Határidő: 2011. augusztus 30.

8./ Idősellátás, gondozás a településen, jövőkép, feladatok meghatározása.
(szóbeli előterjesztés)
Előadó: Kormjáti János körjegyző.
Komjáti János körjegyző: Ikrény érdekes helyzetben van, azért érdekes mert, 2000
lakos általában a szociális törvényben meghatározott limit. 2000 lakos felett kell
ellátást biztosítani a településen, 2000 lakos alatt nem. Azért került ilyen formában a
napirend közé, mert beszélnünk kell arról, merre visszük tovább. Van olyan település,
aminél mindent létre kell hozni kötelezően, ez ugye Abda. Mi az, amiről lehet itt
beszélni. Az első ,amiről mindenféleképpen kell beszélni, a jelzőrendszeres házi
segítség nyújtás. Legutóbb abban maradtunk, hogy tudunk Győrhöz csatlakozni, ha
szükséges, feltárjuk a konkrét személyeket lehetőségeket. Úgy gondolom, hogy tovább
kellene lépni. Másik kérdés, az étkeztetés, szociális gondozás. Az egészet
összefoglalóan nézzük. Kellene gondolkodni egy szociális szolgáltatás koncepció
elkészítésében, készüljünk a jövőre, hogy mit fog a település a következő időszakban
tenni az idősellátás területén. Ehhez jönne még a családsegítés, amire még vissza
fogunk térni. Pillanatnyilag ez sem ellátott a településen. Van egy elvi döntés arról,
hogy következő költségvetési évben tervezi Ikrény ennek a megvalósítását. Próbáljuk
meghatározni a közeljövő feladatait, próbáljuk eldönteni, hogy készítsünk-e
koncepciót, hogy ezek a dolgok a helyére kerüljenek. Próbálunk olyan rendszert
kialakítani, hogy ezt a nem kicsi feladatot kezelni tudjuk a településen. Ez lenne a
gondolatébresztő ehhez a napirendhez.
Kérdés nem hangzott el.
Hozzászólások:

19

Ikrény község önkormányzat képviselő – testületének 13/2011. (VI.23.) számú jegyzőkönyve

Pallang Attila alpolgármester: ha jegyző úrnak ilyen koncenpció a rendelkezésére
áll, akkor szeretnénk áttekinteni. Amennyiben lehet természetbeni juttatásokat
helyezzünk előtérbe olyan irányban gondolkodjunk, pl. a fűtési lehetőségek
tekintetében. Az ikife klub tagjai részéről is elhangzott hogy maguk is megszervezik
az egyedülálló idősek számára a segítségnyújtást.
Németh Tamás polgármester: következő testületi ülés előtt a körjegyző úr dolgozzon
ki egy koncepció javaslatot, juttassa el hozzánk, hogy a képviselők átolvassák. Az
ikifével a kapcsolatot felvesszük, megbeszéljük milyen módon tudnánk segíteni a
rászoruló idős embereknek.
Pallang Attila alpolgármester: pld. egy tavaszi ásás a kertben, nyáron fűnyírás, ami
nagyon nagy segítség lehet az egyedülállóknak.
Fodor Ildikó képviselő: korábban már beszéltünk a csatlakozásról.
Komjáti János körjegyző: Tudunk csatlakozni, csak a hátterét nem tudjuk, hogy hány
fő a rászoruló. Maga a lehetőség adott.
Németh Tamás polgármester: A kritériumok kellenek, ami alapján be tudjuk
sorolni. Korábban 8-10 ember volt. Felvesszük a háziorvossal és nyugdíjas klubbal a
kapcsolatot.

Több kérdés, hozzászólás nem lévén polgármester kérésére a képviselő-testület
egyhangú igen szavazással az alábbi határozatot hozza:
61 /2011.(/VI.23.) képviselő-testületi határozat:
Ikrény Község Önkormányzata Képviselőtestülete a település szociális feladatai
meghatározásához, megalapozásához szociális
szolgáltatásfejlesztési koncepció elkészítéséről
dönt. Utasítja a körjegyzőt az előkészítésre és a
testület elé terjesztésére
Felelős: Komjáti János körjegyző
Határidő: 2011. augusztus 31.

Bejelentések, javaslatok
Komjáti János körjegyző: említettem az előbb családsegítés kérdéskörét.
Tájékoztatást adnék arról, hogy ezen a területén mi történt. Hosszas egyeztetés után
addig jutott el a kérdés, hogy 6 településsel 2 ezer lakos feletti lakosságszámmal
vállalva az összes költséget, szeptember 1-től a kistérségen belül létrejön a
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családsegítés. A győrújbaráti gyerekjóléti szervezethez fog csatlakozni 6 település
Győrújbarát, Nyúl, Töltéstava Gönyű, Abda és Öttevény. Ennyi lenne az előterjesztés.
Az a vállalás, amit Ikrény vállalt az továbbra is él, létezik, de szeptembertől Ikrény
még nem lép be ebbe rendszerbe. Azt szeretném kérni, hogy fogadja el a testület a
kistérségi társulás alapító okirat módosítását. Győrújbaráti Mikrotérség Gyermekjóléti
és Családsegítő Szolgálat néven beépülne az alapító okiratba.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el
Az előterjesztéshez több kérdés, hozzászólás nem volt Ikrény község önkormányzat
képviselő–testülete 7 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozza:
62/2011.(VI.23.) képviselő - testületi határozat:
Ikrény Község Önkormányzata képviselő – testülete
elfogadja a Győri Többcélú Kistérségi Társulás Alapító
Okiratának módosítását, azzal, hogy a Társulás
intézményfenntartóként
biztosítja
a
gyermekjóléti
szolgáltatás mellett a családsegítő szolgálat integrált
formában történő ellátását. A feladat ellátásában résztvevő
önkormányzatok - Győrújbarát Mikrotérség Gyermekjóléti
Szolgáltatást Ellátó Intézménye útján - Abda, Gönyű,
Győrújbarát, Nyúl, Öttevény, Töltéstava.
Felhatalmazza polgármesterét a módosított alapító okirat
aláírására.
Felelős: Németh Tamás polgármester
Határidő: 2011. augusztus 31

Kérdés:

Somogyi Ferenc települési választópolgár: jegyző úrhoz lenne kérdésem, jártam a
vízműnél és hiányolták a bontási engedélyt a bevitt papírokból. Korábban arról volt
szó, hogy ebből nem lesz gond. A földalapkezelőnél még nem rendeződött 261-es
területtel kapcsolatban Holt Rába halászati jog kérdése. A másik pedig a vízbekötéssel
kapcsolatos dolog.
Válasz:
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Komjáti János körjegyző: a Calligarisznéhoz elment egy olyan tartalmú levél, hogy,
tárja fel, milyen lehetőség van arra, hogy a Holt Rábán megszerezzük a halászati jogot,
összességében Ikrényben a horgászásra alkalmas területeket. Erre vonatkozott a
kérelem.
Németh Tamás polgármester: annyit tennék hozzá a vízbekötéshez – mert a
képviselők nem tudják - egy magánszemély és a horgász egyesület befizette a
tulajdonos felé hozzájárulást, a vízműnél kellett elindítani a dolgot. A vízműnél ez az
eljárás egy általános gyakorlat. A kezelésükben lévő területet a legrövidebbnek
akarják.
Komjáti János körjegyző: azt gondoltam nálam van az ügyirat, de nincs. Holnap
átjuttatom ide és beszéljünk róla. A kérelem arra irányult a Calligariszné felé, hogy
tudjuk meg, mit tudunk tenni a horgászásra alkalmas területek megszerzéséért.
Somogyi Ferenc települési választópolgár: köszönöm. További jó munkát kívánok.
Egyéb napirendi pont nem volt, így a polgármester megköszöni a részvételt és az ülést
20.30 órakor bezárja.

K. m. f.

Németh Tamás
polgármester

Komjáti János
körjegyző

Hitelesítők:
Ferenczy Tamás
képviselő

Pallang Attila
képviselő
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