Ikrény község önkormányzat képviselő – testületének 15/2011. (VIII.30.) számú
jegyzőkönyve

15 /2011.
Jegyzőkönyv

Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 30-án (kedd)
18.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban tartott nyilvános üléséről
Jelen vannak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

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.
A nyilvános ülésen 2 fő ikrényi választópolgár vett részt.
Németh Tamás polgármester: jegyzőkönyv hitelesítőknek Fodor Ildikó és Pallang
Attila képviselő személyére tennék javaslatot.
A jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslatot a képviselő-testület 7 igenlő, szavazattal
elfogadta.

Németh Tamás polgármester: Módosítani szeretném a napirendet, annyiban, hogy a
két ülés közötti beszámoló az első napirendi pont után következne, valamint javaslatot
teszek arra, hogy zárt ülés keretében tárgyaljuk a Rábcatorok Sport és
Szabadidőközpont ügyvezetői tisztség betöltésével kapcsolatos napirendi pontot.
A napirendi pontok kiegészítésére tett javaslatot a képviselő-testület 7 igenlő
egyhangú szavazattal elfogadta.
NAPIREND
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1./ Előirányzatok átcsoportosítása a 2011. évi költségvetési rendeletben,
költségvetési rendelet módosítása (írásos előterjesztés)
Előadó: Németh Tamás polgármester
2./ Az önkormányzat 2011. évi költségvetése első féléves teljesítése írásos
Előadó: Németh Tamás polgármester
3./ Zrínyi Ilona Általános Iskola (Abda) pedagógiai programjának elfogadása.
Előadó: Komjáti János körjegyző
4./ Zrínyi Ilona Általános Iskola (Abda) szervezeti és működési szabályzatának
elfogadása.
Előadó: Komjáti János körjegyző
5./ Zrínyi Ilona Általános Iskola (Abda ) minőségbiztosítási programjának
elfogadása.
Előadó: Komjáti János körjegyző
6./ Zrínyi Ilona Általános Iskola (Abda) házirendjének elfogadása.
Előadó: Komjáti János körjegyző
7. / Ikrény Község Önkormányzata 8/2011. (IV.27.) , a szociális
ellátásokról szóló önkormányzati rendelete módosításáról szóló előterjesztés
megvitatása.
Előadó: Komjáti János körjegyző
Interpellációk, bejelentések, javaslatok
Napirend előtt

Németh Tamás polgármester: Még az első napirendi pont tárgyalása előtt a
vendégekre való tekintettel a „Tiszta udvar, rendes ház” elnevezésű pályázat
nyerteseinek az okleveleket szeretnénk kiosztani. Átadnám a szót Lőrincz Illés
képviselőnek úrnak.
Lőrincz Illés képviselő: Az „Ikrényi legvirágosabb porta és a tiszta udvar rendes ház”
elnevezésű pályázat idén első alkalommal lett meghirdetve. A bizottság megtekintette
az ingatlanokat és el kell, hogy mondjam, nagyon jó hangulatban telt az értékelés.
A bizottság tagja voltam én is és nagyon szép házakat láttunk, jó lenne, ha falu még
több háza nézne úgy ki, mint a nyerteseké és itt nem csak új építésű házakról van szó.
Az eredményekről:
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„A Tiszta udvar rendes ház„ címet Hoffer Gáborék háza érdemelte ki.
„A legvirágosabb porta” címet, pedig Juhász Kornél érdemelte. Mindenkit szerettünk
volna jutalmazni, ezért a többi résztvevőnek is egy-egy oklevelet adnánk át.
A résztvevők: Venesz István Győri u., Apatocky Csaba Arany János utcából
Mendesné Zsédely Erzsébet, Hubert László Arany János utca, Molnár Imréné
Rába utca.
Oklevelek átadása ….
Németh Tamás polgármester: Még mielőtt folytatnánk a napirendi pontok
tárgyalását szeretném bemutatni nektek az új adóügyes kolléganőt Baksa Esztert.
Valójában régi kolléganő, csak gyes távollét miatt augusztus 12-től dolgozik újra
nálunk a Ságiné Éva helyén. Azért kértem meg, hogy jöjjön el az ülésünkre, mert
Ferenczy Tamáson kívül nem igen ismeritek. Megkérem Esztert, hogy pár mondatban
mutatkozzon be.
Baksa Eszter bemutatkozása. A bemutatkozás után, mivel irányában kérdés nem
fogalmazódott meg távozik.
Beszámoló a két ülés közötti eseményekről:
Németh Tamás polgármester: a legutóbbi ülésen a szociális bizottság tagjainak
bővítése kapcsán a családgondozó személyére tettetek javaslatot, de sajnos olyan
helyzet állt elő, hogy a jelenlegi családgondozó ezt a tisztséget nem tudja hosszabb
távon ellátni, hiszen a közeljövőben abdai családgondozó munkakört fog betölteni
,ezért a szociális bizottság második külsős személyére új javaslatot kérek, a következő
ülésig úgy, hogy be is tudjuk hívni eskütételre.
Beszámoló a két ülés közötti eseményekről:
Németh Tamás polgármester: Iskola festése: Iskolánkat a Győri Büntetés-végrehajtási
Intézettel megállapodva az elítéltek kifestették, a fogva tartottak számára létrehozott
Megbántuk- Jóvátennénk program keretében. Az elítéltek fegyelmezetten, szorgalmasan
dolgoztak. Kifestették az iskola folyosóit, a tornaszobát, WC-ket és több tantermet. A
folyosók és a tornaszoba 5 éve nem volt kifestve. Munkájukért ellenszolgáltatást nem
kértek, szállításukról, őrzésükről, ellátásukról a büntetés-végrehajtó intézet gondoskodott.
Több televíziós csatorna és a megyei napilap is tudósított a munkáról. Az elvégzett munka
értéke 400 ezer Ft körüli ezzel szemben 20 ezer forint értékben vásároltunk festéket.
Az idei nyár folyamán is problémát jelentett az ikrényi tónál kialakult parkolási helyzet.
Felvettem a kapcsolatot a működtetővel, kértem próbáljon egy embert biztosítani, aki segíti
a parkolást a vendégeknek. Sajnos a múlt héten megint probléma volt a parkoló autókkal.
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A tulajdonos az út egyik oldalán sárga szalagot húzott ki ezzel biztosítva az egyik oldalon
való parkolást. A megyei napilapunknak nyilatkozva kértem az arra közlekedők türelmét.
Ikrényi Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézmény 3 családgondozója az
idei év folyamán 2011.06.20-24-ig Nyári napközis tábort szervezett. A táborozáson öt
községből 107 gyermek vett részt, a jól szervezett színes programsorozatokon. Néhány a
programokból: ugripark, sárkányhajó, kézműves foglalkozás, tűzoltóság látogatása
Győrben. Az Ikrényi Nefelejcs Nyugdíjas Klub 300 db fánkot sütött a táborozó
gyerekeknek. Köszönjük a szervezést és a kivitelezést a gyermekjóléti szolgálat
munkatársainak.
Fogászati ellátásról a szerződést aláírtam
A 178/107 hrsz-u telket az Ikrényi Önkormányzat a második sikertelen árverést követően a
tulajdonos elleni követelésének fejében megvásárolta. A végrehajtási díjon kívül az
Önkormányzatnak nincsen más anyagi kötelezettsége annak érdekében, hogy a terület
tulajdonjogát az Ikrényi Önkormányzat javára bejegyezzék.
Gergó András, volt polgármester, feljelentés tett a Tatabányai Bíróságon az Ikrényi
Önkormányzat ellen. Állítása szerint az önkormányzat nem fizette ki számára a 40
éves munkaviszony után járó jubileumi pénzt. Álláspontunk szerint nem jogos a
kérelme ezt írásban közöltük Gergó Andrással. A tárgyalás október 12-én lesz,
Tatabányán. Jogi képviselőnket a helyzetről tájékoztattam. Az igényelt jubileumi pénz
2500 000 Ft kiadást jelentene az önkormányzatnak. a jogi képviselőnk egy bíró
állásfoglalását kéri. jegyző úr álláspontja az volt hogy a nyugdíjaztatás a megszűnés
között nincs kapcsolat ezért nem jár
A Rábcatorok Kulturális Sportközpont egyik irodahelységét az üzemeltető KFT bérbe
adta.
Ikrény Község közigazgatási területén az önkormányzati kezelésben lévő utak mentén a
sárga piktogrammal nem megjelölt villanyoszlopokból a fényforrások kiszerelését az EHSZER Kft elvégezte.
Az Ikrényi Ifjúsági Egyesület által elnyert pályázat (I. Rábcatorok Kistérségi Családi nap)
előfinanszírozására 4 300 000 forint átutalásra került az önkormányzat részéről az IKIFÉnek. 50 000 Ft többlet az elnyert összeghez képest a banki és az utalási költségek
fedezetére lett előirányozva. Az Ikrényi Ifjúsági Egyesület az elszámolását benyújtotta az
MVH felé. Az önkormányzat számára súlyos anyagi terhet jelent a 4300000 Ft
megfinanszírozása. Ezt az összeget csak hitelből tudtuk rendelkezésre bocsátani. A havi
kamatok nagyságrendileg 50 000 ft körüliek. Az MVH hiánypótlást kért, ezeket
teljesítettük.
Az I. Rábcatorok Kistérségi Családi nap előfinanszírozása miatt hitelkeret emelési kérelemmel
fordultunk az OTP felé. A képviselő testület jóváhagyása után az igénylést benyújtottuk.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet a két ülés közötti események elfogadására
Kérdés nem hangzott el.
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Hozzászólások:
Ferenczy Tamás képviselő: a táborral kapcsolatban még hozzátenném, hogy az
iskolai nevelők is segítették a program zavartalan lebonyolítását. Hónapok óta megy
az előző polgármester jubileumi jutalmának az ügye, ha jár, fizessük ki, ha nem, akkor
nem, jó lenne már végére járni ennek a dolognak.
Németh Tamás polgármester: a táborral kapcsolatosan elnézést kérek az igazgató
úrtól, én írtam a táborról a tájékoztató szöveget és pár dolgot emeltem csak ki. Kati
komplett beszámolót készített a táborról, amit természetesen rendelkezésre bocsátunk.
A volt polgármester ügyében pedig a helyzet annyira bonyolult. A törvény, ami
kimondja, az sem egyértelmű. Ha neki lenne igaza, sem tudnánk kifizetni, főleg hogy
nem lett betervezve a költségvetésbe a végkielégítése sem. Azt javaslom, menjünk el a
tárgyalásra és meglátjuk, én szerintem igazunk van.
Kérdés:
Csáki István képviselő: ha elveszítjük a pert, akkor mi történik ?
Válasz:
Németh Tamás polgármester: a perköltséget kell fizetni, a követelt összeg %-a, amit
ki kell fizetni.
További hozzászólások:
Pallang Attila alpolgármester: az ikrényi tóval kapcsolatosan elmondanám, hogy én
azt hallottam, hogy a parkolást nem tiltja a jogszabály. Ennek ellenére, úgy gondolom,
hogy egy országos közúton nem lehet lehetetlenné tenni a közlekedést. Korábban is
volt, hogy beragadt oda több autó, ezért meg kellene kérni az üzemeltetőt, mivel
miatta alakul ki ez a helyzet, ha már nem tud elegendő parkolóhelyet biztosítani a
fürdőzőknek, az egyik oldalon ne parkoljanak. Nem kell vádaskodni, csak el kell érni,
hogy biztosítsa azt, hogy tudjanak parkolni. Az is biztos, hogy ha csak egy oldalon
parkolnának, vasútig tartana a sor. Mások is ki tudnak járni oda busszal, nem kell
feltétlenül autóval menni.
Németh Tamás polgármester: Valóban az üzemeltetőnek biztosítani kell a parkolást.
Jövőre azt kell tenni, hogy 5-6 száz méter hosszan le legyen zárva az út széle. Meg
fogjuk jövőre követelni, hogy 2-3 embert biztosítson ellenőrként a parkoló autókhoz.
A másik pedig ami rontja a helyzetet, az emberek magatartása, ezért is kétoldalú ez a
dolog.
Tóth Ildikó képviselő: egyértelmű, hogy az üzemeltetőnek kell megoldani, de ha
nekem mondjuk az üzlet előtt szabálytalanul áll meg valaki és ő ott akar megállni,
hogyan kötelezzem arra az illetőt a szabályos parkolásra.
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Többször voltam szemtanúja annak, hogy volt az udvarban parkolóhely és kint álltak
meg az autósok. Nálam sűrűbben kevesen járnak azon az úton és nekem még sosem
volt problémám, persze le kell lassítani, figyelni kell, de más nem történt.
Fodor Ildikó képviselő: legutóbb mi tíz percig álltunk ott, mire tovább tudtunk menni.
Németh Tamás polgármester: ha valaki elkezd egy működési tevékenységet
amelyhez parkolás szükséges, biztosítani kell a helyet.
Somogyi Ferenc települési választópolgár: az előző polgármester jubileumi pénzével
kapcsolatosan a magánvéleményem az, hogy az önkormányzat el fogja veszíteni a
pert. Más, a közvilágítás kikapcsolása sajnos nem úgy sikerült, ahogy kellett volna,
illett volna egy-két lámpát meghagyni ott, ahol gazdálkodók működnek, akinek
szükséges, hogy a terület belátható legyen. Voltam éjszaka polgárőrségben és az egész
falun végigmentem, ekkor tapasztaltam, hogy néhány helyen bizony hiányzik a
világítás. A pályázattal kapcsolatosan nem értem az egészet, mert én is pályázok és
soha nem volt gond az elszámolással kapcsolatban. Miért kell az elszámolásra
hiánypótlást benyújtani? Van egy hátsó gondolatom ezzel kapcsolatban.
A tónál parkolásról pár mondatot szólnék, velem is előfordult, hogy beszorultam két
tűzoltó autóval. Mindemellett megértem az Ékes urat, csak azt nem értem, hogy miért
nem állhat ki egy ember betessékelni az autókat a belső parkolóhelyre?
Válasz:
Németh Tamás polgármester: jegyző úr és egy jogász jogismeretére alapozva állunk
a per elé. A hiánypótlás gyakori a leaderes pályázatoknál. Sőt nem is tudok olyanról,
ahol hiánypótlás ne történt volna. Büntet az MVH formai hibák miatt, arra megy ki a
dolog, hogy a pénz egy kicsi később kerüljön vissza a befektetőnek. Egyébként
leaderes szakember és munkaszervezet vezető készítette a beszámolónkat, ennél jobbat
nem találtunk volna.
A világítással kapcsolatban annyit, hogy aki dolgozik, hibázik is, én megtettem hogy
végignéztem a település összes lámpáját. Megjelöltük azokat az oszlopokat, amelyekre
úgy gondoltunk, hogy szükséges. Nem mondtuk, hogy tévedhetetlenek vagyunk, van
egy-két hely, ahol valóban elkelne a világítás, én is tudom, orvosolni fogjuk.
Összeírjuk és amint lehet egy két lámpatestet vissza tudunk kapcsolni. Nincs kőbe
vésve, hogy így kell maradnia.
Kérek mindenkit, hogy ha valahol kiég egy jelzett villanyoszlop, be lehet jelenteni egy
ingyenes számon, egy-két héten belül kijönnek és megjavítják.
Pallang Attila alpolgármester: a világítással kapcsolatosan, elsődleges szempont az
energia megtakarítás volt. Kikértük villamos szakember véleményét is, ennek
megfelelően, nem vettük ki olyan helyen, ahol balesetveszélyes vagy kanyar van. Pld.
a Sport u. 5. sz. alatti lámpa nekem bevilágít a házamba, de mivel kanyarban van,
nem került kikapcsolásra. Összességében maradtak azok, amit a legjobb tudásunk és
szempontok alapján szükséges. Ikrény túlvilágított község volt országos és megyei
szinten is.
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Az ikrényi tónál magam is tapasztaltam, hogy beragadnak az emberek, 8-10 autónak
már lehetetlenség együttműködni. Elképzelhető, hogy van olyan megoldás, amely a
teljes egy oldalú lezárást lehetővé teszi.
Kérdésem lenne Somogyi Ferenchez mire alapozza, hogy az önkormányzat
mindenképp elveszti a volt polgármester jubileumi ügyében a pert?
Somogyi Ferenc települési választópolgár: én sem vagyok jogász, abból indultam ki,
amit szakemberektől hallottam. Hozzáteszem, nem azért, mert a sógoromról van szó,
egyébként két éve nem tartom vele a kapcsolatot. Nekem még nem volt elszámolási
problémám az MVH-nál.
Németh Tamás polgármester: mi nem érzelmek alapján indultunk el az ügyben, én
láttam az írásos indoklását, semmilyen egyéb dolog nincs a háttérben. Ikrény minden
olyan kiadást, amit vissza tud fogni, azt megteszi. Ha a törvény erejénél fogva nem
kell kifizetni, akkor nem fizetjük ki. Még előfinanszírozott pályázatnál is előfordul a
hiánypótlás, pénzvisszatartás zajlik. 2-3 százezer forint plusz kiadást jelent júniustól
nézve. Amit nem terveztünk. Javasolnám, hogy a jövőben utófinanszírozott esetben
kalkuláljunk a késői kifizetéssel.
Komjáti János körjegyző: a közvilágítással kapcsolatban: azt láthatták eddig, hogy
minden oszlopon világított a lámpatest, ez nem jellemző Magyarországon. Állami
utakon minden oszlopon kell lámpának lenni, de az önkormányzatin nem.
Közvilágításban a hatóság a települési jegyző .Akkor is, amikor a szűkítés megtörtént,
áttekintette képviselőtestület és az E-ON is. Fennmaradtak a lámpatestek, tehát több
égőt lehet működtetni, ha szükséges.
Peres ügyről annyit, hogy amikor az a bizonyos a határozat megszületett végignéztük a
ilyen tárgyban született magyarországi döntéseket, a bírói joggyakorlatot.
Egyértelműen az volt az eredménye, ami a mi határozatunkban megjelent.
András nem nyugdíjba készült, nem azért ment nyugdíjba, mert elérte a jogosultságot.
Ezt követően a jogszabály adta lehetőséggel élve tudott nyugdíjba menni. Bírói
gyakorlat szerint ebben az esetben nincs ok-okozati összefüggés a nyugdíjazás és az
idő előtt kifizetett jubileumi jutalom kifizetése között. Nem egy per van ilyen
folyamatban. Ha születik jogerős bírói ítélet ebben a kérdésben és úgy tünhet, hogy
esetünkben a volt a polgármesternek van igaza, akkor még lehetőségünk van
egyezséget kötni. Addig, amíg a megyében azokat a döntéseket fellebbezik meg,
amelyek a polgármesternek adnak igazat, akkor nem gondolom, hogy az
önkormányzatnak egyezséget kellene kötni.
A tó és környékéről: számomra váratlan volt, amikor én tavaly ide érkeztem, hogy
fennállt ez a probléma, hogy hogyan is lehet itt közlekedni. Én azt gondolom valamit
elértünk már ebben ügyben. Először az útkezelőt kerestem meg, akik elmondták, hogy
tettek ki táblát, de valahogy eltűntek a táblák. Feltehetően szolgáltatást biztosító, ha
nem más, eltüntették a táblákat. Az útkezelő kérte, hogy próbáljuk megoldani
parkolási kérdést, mert nem akarnak hetente táblát kihelyezni. Leültünk az Ékes úrral,
akkor megállapodtunk, hogy az általa megvásárolt területen lesz parkoló.
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Sajnos csak egy részét szánta parkolónak, a másik részét sportcélú beruházás céljára
szándékozik üzemeltetni. Ennyit értünk el, lett többletparkoló, de még mindig kevés.
A működési engedélyt megkapta, akkor vizsgálták a parkoló meglétét. Az építési
jogszabály szerinti parkolóhely megvan.
Az előterjesztéshez több kérdés, hozzászólás nem volt Ikrény község
önkormányzat képviselő–testülete 7 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal a
polgármester tájékoztatóját
két ülés közötti eseményekről, aktuális feladatokról elfogadta.
NAPIREND tárgyalása:
1./ Előirányzatok átcsoportosítása a 2011. évi költségvetési rendeletben,
költségvetési rendelet módosítása (írásos előterjesztés)
Előadó: Németh Tamás polgármester
2./ Az önkormányzat 2011. évi költségvetése első féléves teljesítése írásos
Előadó: Németh Tamás polgármester
Németh Tamás polgármester: nehéz helyzetben vagyok, mert a pénzügyi előadó
nem tud itt lenni, ezért a jegyző úr segítségét kérem.
Komjáti János körjegyző: arról van szó, hogy önkormányzati költségvetés úgy épül
fel, hogy év elején miután az állami költségvetést elfogadták, általános szabályként
02.15-ig a polgármesternek költségvetési rendeletet a képviselőtest elé terjeszti. Annak
elfogadása után, március közepén kell az első jelentést tenni államháztartás felé. Azért
van jelentősége a márciusi határidőnek, mert ha valaki az első adatszolgáltatást nem
teljesíti, nem kaphat állami normatívát. Ezt követően a következő határidő
államháztartás törvény előírása a féléves teljesítésről, melyet 09.15-ig kell a
polgármesternek képviselők elé terjeszteni.
Németh Tamás polgármester: 148.048.900,- Ft bevétellel és 148.048.900,- ft
kiadással állapította meg. Egyensúlyban van a bevétel és a kiadás. A számokat látjátok
a táblázatokban. Kintlévőségeink, tartozásaink vannak most is. A gázár összesen 6
milliós tartozás. Kezelhetetlen összegnek tűnik. Fontos, hogy visszajöjjenek a
pénzeink.
Kérdés nem hangzott el.
Hozzászólások
Pallang Attila alpolgármester: gáztartozással kapcsolatban szeretném kiemelni, hogy
ez a tartozás nem a jelenlegi testület működése alatt halmozódott fel.
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Németh Tamás polgármester: sportcsarnok 4 millió forintos tartozása 2010. év
elejétől datálódik. 220 ezer forint büntető kamatot próbálnak kiróni ránk. Ennek
jogosságát vitatjuk, jogászunk által megírt levélben is. Részletfizetést kértünk a
visszafizetésre.
Komjáti János körjegyző: év elején a fő szolgáltató az EMFESZ volt. Januártól van a
MOL, majd azt követően átvette GDF SUEZ nevű szolgáltató. Keresünk olyan
szerződéseket, hogy minket, mint fogyasztót átvettek, folyamatosan vitatjuk a gázmérő
állásokat. Sajnos az elmúlt évek 4 milliós tartozását nem tudjuk vitatni.
Németh Tamás polgármester: Káosz van a piacon. Az Égáznál kellene meglenni a
szerződéseknek, de a szolgáltatóknál sincs meg, így nem tudják lezárni a számlákat, ők
is tanácstalanok.
Kérdés:
Somogyi Ferenc települési választópolgár: gáztartozás mitől lett két millióval több?
Válasz:
Németh Tamás polgármester: nem a kétmillió a lényeg. A kettőmillió forint az
intézmények gázfogyasztása volt. Most kiküldték egyben az iskolára és a csarnokra.
Január óta havi 105 ezer forintról kapunk számlát, azóta nem küldenek. Tízszer
telefonáltam és semmi, valami káosz van a rendszerben.
Pallang Attila alpolgármester: oda jutottunk, hogy minden közüzemi szolgáltató
tekintetében saját nyilvántartást fogunk vezetni. A bejelentési lehetőség kellene élni. A
testület korábban nem volt tisztában azzal, hogy milyen adóssága van a csarnoknak.
Németh Tamás polgármester: 5,5 millióval indítottunk 3,5 millió ft-ra redukáltuk
ezt a számlát. Én látom a fogyasztásokat, a falugondnok felírja a fogyasztást, ez egy
kiindulási alap.
Somogyi Ferenc települési választópolgár: a horgászegyesületnek járó
önkormányzati támogatás második részletét, -amennyiben lehetséges - szeptemberben
szeretném kérni.
Németh Tamás polgármester: előfordulhat, hogy nem tudjuk kifizetni, az
adóbevételekre várunk.
Az előterjesztéshez több kérdés, hozzászólás nem volt Ikrény község önkormányzat
képviselő–testülete a 7 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal
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Megalkotta

13/2011. (VIII.31.) önkormányzati rendeletét
Az Önkormányzat és szervei 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. /II.16/
önkormányzati rendelete módosításáról

Majd mivel az előterjesztéshez több kérdés, hozzászólás nem volt Ikrény község
önkormányzat képviselő–testülete a 7 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal
elfogadta.
67/2011. (IV.26.) Képviselő - testületi határozat
Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
az önkormányzat és szervei 2011. évi költségvetése
első féléves teljesítéséről készült beszámolót
elfogadja.
Megállapítja, hogy a nehéz pénzügyi helyzet ellenére
a teljesítés időarányos a gazdálkodás takarékos
Felelős: Németh Tamás polgármester
Határidő: folyamatos, beszámolás a három negyedéves
tájékoztatónál

3./ Zrínyi Ilona Általános Iskola (Abda) pedagógiai programjának elfogadása.
Előadó: Komjáti János körjegyző
4./ Zrínyi Ilona Általános Iskola (Abda)szervezeti és működési szabályzatának
elfogadása.
Előadó: Komjáti János körjegyző
5./ Zrínyi Ilona Általános Iskola ( Abda )minőségbiztosítási programjának
elfogadása.
Előadó: Komjáti János körjegyző
6./ Zrínyi Ilona Általános Iskola (Abda ) házirendjének elfogadása.
Előadó: Komjáti János körjegyző
Komjáti János körjegyző: áprilisban kezdeményezte az ikrényi önkormányzat, hogy
az abdai iskola tagintézményeként csatlakozna az ikrényi iskola. A testületek
döntöttek, beszereztük a megyei oktatási bizottság szakmai véleményét, hogy ez a
szervezeti forma tovább működjön. Megvan az abdai döntés, megtörténtek az alapító
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okirat módosítások, megtörténtek a megállapodás módosítás elfogadások a résztvevő
önkormányzatok részéről. Ezt követően a törzskönyvi nyilvántartásba vétel történt. Ezt
követően az új intézménynek az alap működési iratai elkészültek pedagógiai
programot megküldtünk a szakértőnek.
Ezt követően megtörtént az szmsz, a minőségbiztosítási program, házirend elfogadása,
a nevelőtestület a szülői szervek és a diákönkormányzat részéről Ezt követően került
most a testületek elé.
Kérdés
Lőrincz Illés képviselő: Az esetleges névváltoztatásról volt szó korábban, mi most a
nevünk?
Komjáti János körjegyző: Zrínyi Ilona Általános Iskola Abda Tagintézmény Ikrény.
Németh Tamás polgármester: Ferenczy Tamás képviselő úr tevékenyen részt vett
ennek az elkészítésében.
Az előterjesztéshez több kérdés, hozzászólás nem volt Ikrény község önkormányzat
képviselő–testülete a 7 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal elfogadta.
68/2011. (VIII.30.) Képviselő - testületi határozat:
Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Zrínyi Ilona Általános Iskola / 9151 Abda, Dózsa
György u 1-3. /Pedagógiai Programját a mellékelt
formában elfogadja.
Felelős: Komjáti János körjegyző
Határidő: azonnal

Az előterjesztéshez több kérdés, hozzászólás nem volt Ikrény község önkormányzat
képviselő–testülete a 7 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal elfogadta.
69/2011. (VIII.30.) Képviselő - testületi határozat:
Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Zrínyi Ilona Általános Iskola /9151 Abda, Dózsa
György u. 1-3./ Szervezeti és Működési Szabályzatát
a mellékelt formában elfogadja.
Felelős: Komjáti János körjegyző
Határidő: azonnal

Ferenczy Tamás képviselő: a házirend annyira sajátos az adott intézményre, mi
Ikrény vonatkozásában megtartjuk a korábbiakat.
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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.
70/2011. (VIII.30.) Képviselő - testületi határozat:
Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Zrínyi Ilona Általános Iskola / 9151 Abda, Dózsa
György u. 1-3./ minőségbiztosítási programját a
mellékelt formában elfogadja.
Felelős: Komjáti János körjegyző
Határidő: azonnal

71/2011. (VIII.30.) Képviselő - testületi határozat:
Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Zrínyi Ilona Általános Iskola / 9151 Abda, Dózsa
György u. 1-3./ Házirendjét a mellékelt formában
elfogadja.
Felelős: Komjáti János körjegyző
Határidő: azonnal

7. / Ikrény Község Önkormányzata 8/2011. (IV.27.), a szociális
ellátásokról szóló önkormányzati rendelete módosításáról szóló előterjesztés
megvitatása.
Előadó: Komjáti János körjegyző
Komjáti János körjegyző: amikor legutoljára hozzányúltunk a szociális rendelethez,
a bérpótló juttatás korábbi elnevezése miatt, jelenleg is hasonló a helyzet, a bérpótló
juttatás helyébe foglalkoztatást helyettesítő támogatás kerül. Ennyi a módosítása a
rendeletnek. Szeptember 1-től élünk ezzel a kifejezéssel. Garantált bér megállapításról
megjelent a rendelet havi bér 57000 forint lesz, heti 13000, napi 2724 forint,
középfokú végzettség esetén havi bér 78000 Ft, heti 9750 forint, napi 3590,- forint lesz
Ez lesz a jövő, hetente fizetünk munkabért.
Az előterjesztéshez több kérdés, hozzászólás nem volt Ikrény község önkormányzat
képviselő–testülete 7 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal
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Megalkotja

14/2011. (VIII.31.) önkormányzati rendeletét

a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló
8/2011.(IV.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Interpellációk, kérdések, bejelentések
Kérdés:
Pallang Attila alpolgármester: kérdés a házirend hatályánál. Felolvasom a 4. pontot.
Az Ikrényi Ifjúsági Egyesület 100 m –es körzetben található. Az Ikifié-nek is van
működési szabályzata?
Válasz:
Ferenczy Tamás képviselő: az egy külön szervezet, az általános iskolásokra
vonatkozik. Szigorúbb a szabályzata az iskolának.
Somogyi Ferenc települési választópolgár: Megkaptuk az adóról az értesítést.
Kommunális adót mire fizetünk? Mi van azokkal, akik régóta nem fizetnek?
Komjáti János körjegyző: én a nem fizetést képtelenségnek tartom. A hétvégi telekre
biztos nem kell kommunális adót fizetni, mert azok nem belterületen vannak. A
kommunális adó belterületre vonatkozik. A kivetett adót beszedjük, végrehajtjuk.
Németh Tamás polgármester: az önkormányzat kötelező feladata ellátásnak 55-60
%-át finanszírozza. Nem tudja ellátni a kötelezően ellátandó feladatokat sem. Az
adókat a működtetésre fordítjuk.
Somogyi Ferenc települési választópolgár: elfogadom a választ. Júniusban kétszer
volt a futsal klub kifizette a bérleti díjat a kft.? A helyi vállalkozó állta a vendéglátás
költségeit, csak ennek a szervezet nem fizetett. Kérdezem én, hogy a helyi
vállalkozónak ki fog segíteni.
Németh Tamás polgármester: a helyi vállalkozó engem nem keresett meg. A csarnok
ügyvezetőjével beszélek. Írásban tájékoztatlak. A hirdetménnyel kapcsolatosan pedig
nekünk kifüggesztési kötelezettségünk van.
Somogyi Ferenc települési választópolgár: én valamivel többet tudok. ügyvezetőtől a
büfé üzemeltetésére ő kérte fel a helyi vállalkozót. A szerződés kizárólag a győri eto
futsal között köttetett. Az ügyvezető felhívta a figyelmét a vállalkozónak, hogy ne a
Molnár Attilával üzleteljen, ennek ellenére ő vele kötött szerződést.
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Németh Tamás polgármester: nem találkoztam a Molnár Attilával.
Kérdés:
Csáki István képviselő: Kastély tér ügyében valami fejlemény van-e?
Válasz:
Németh Tamás polgármester: a vállalkozó komoly ígéretet tett arra, hogy letisztítják
a területet. Bozótirtás már megtörtént.
Somogyi Ferenc települési választópolgár: tegnap beszéltünk a terület rendezésről,
az ikrényi holtág halászati jogával kapcsolatban kellene beszélnünk. Egy határozatra
van szükségem. A földalap kezelőnél azt javasolták, hogy ismételjük meg a beadványt.
Komjáti János körjegyző: a rendezési terv ma nem kerül napirendre, együttes
testületi után az ikrényi testület ülésezett önállóan ezt a rendezési tervet támogatta. A
levél annak idején elment, változások történtek a földalapkezelőnél.
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:
Fodor Ildikó
képviselő

Pallang Attila
képviselő
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