
Ikrény község önkormányzat képviselő – testületének 20/2012. (XI.23.) számú jegyzőkönyve

20/2012.  

                              J e g y z ő k ö n y v

Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 23-án 
(péntek) 18.00 órai  kezdettel a z általános iskola könyvtárában tartott nyilvános 

falugyűlésről

Jelen vannak: 
1. Németh Tamás polgármester
2. Pallang Attila alpolgármester
3. Tóth Ildikó képviselő

                                       4.   Csáki István képviselő
                                       5.   Ferenczy Tamás képviselő
                                       6.   Lőrincz Illés képviselő

                                        7.  Komjáti János körjegyző

Németh Tamás polgármester köszönti a megjelenteket, majd megnyitja a falugyűlést. 

A falugyűlésen 32 fő települési választópolgár vett részt.

Napirend

- az elmúlt két év önkormányzati munkája      
      Előadó: Németh Tamás polgármester

       
    
Németh  Tamás  polgármester: Szeretettel  köszöntök  minden  megjelent  ikrényi 
lakost, képviselő társaimat, körjegyző urat!
A  kiküldött  meghívónk  szerint  az  elmúlt  két  év  önkormányzati  munkájáról 
tájékoztatnám a falu lakosságát. 

Pénzügyi helyzet:
2010. októberében átvett hivatal teljesítés szintjén majd egy egész költségvetési évet takart. A 
kiadási oldal egy része az elfogadott költségvetés szerint alakult, a dologi kiadásokat sem az 
iskola  sem a  hivatal  nem használhatta  fel.  Továbbnehezítette  a  helyzetet  a  nem tervezett 
kiadások pénzügyi biztosítása. Kifizetésük a fejlesztési oldal terhére történhetett meg.
A  2010-es  év  pántmaradvány  nélkül  zárült,  így  nagyon  nehéz  helyzet  állt  elő  az 
önkormányzat 2011. költségvetési évének tervezésekor. 
A következőkben felsorolt tételek nehezítették a költségvetési tervezést.

 Az óvoda parkolójának támogatása, ami társadalmi munkában készült.
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A távozó polgármester illetménye, amit a jövőben be kell tervezni a választási években.

 A sportcsarnokot üzemeltető Kft 7 714 656 Ft-os tartozása.

2011. év elején szembesültünk azzal, hogy a körjegyzőségnek még nem lett átutalva a 
megállapodásban meghatározott összes pénzügyi tétel, így itt is 1176000 Ft hiány 
keletkezett

A  sportcsarnok  garanciális  javításának  a  számláit  nem  fogadta  el  a  felszámoló  cég. 
Kamatokkal  együtt  közel  14 millió  Ft  követelése  volt  az  önk.  felé.  Majd egy éves 
tárgyalássorozat eredményeként 2 700 000 Ft kifizetés ellenében sikerült a peres eljárás 
megindítását elkerülni. A garanciális javítások elvégzése az előző önkormányzati ciklus 
idején történtek. A mostani képviselőtestület már egy kész helyzetet örökölt.

 2011.  költségvetési  évben közel  5  millió  Ft-l  csökkentek  az  Ikrényi  Önkormányzat 
várható bevételei

A 2011. évi költségvetést tervezésekor a pénzügyes kolléganő felmondott. A költségvetést 
működési hiánnyal, jelentős tartozásokkal a képviselő testület így is időben megalkotta.

Fejlesztések: 
A  nehéz  anyagi  helyzet  ellenére  folyamatosan  próbáltuk  a  meglévő  értékeinket  óvni, 
karbantartani,  felújítani.  Az  intézményhálózatunk  (  óvoda,  iskola,  hivatal,  orvosi 
rendelő,  civil  ház,)fenntartásán  túl  a  lentebb  felsorolt  fejlesztéséket, 
karbantartásokat végeztük el az elmúlt két év során. 
Óvoda  parkolójának  a  megépítése  társadalmi  munkában,  önkormányzati  és 

magánfelajánlások biztosításával.

 Óvoda külső szennyvízelvezető rendszerének komplett kicserélése, közmunka keretében.

 Óvodai  asztalok,  székek,  öltözőegységek  beszerzése.  Radiátorok  balesetvédelmi 
szempontok szerinti burkolása.

 Az óvodai kazán és gáztűzhelyek megjavítatása. Ezek a javítások már hosszú évek óta 
esedékesek voltak

 József  Attila  utca csőáteresz 37m hosszúságban.  Az utca végén egy üllepítőakna is 
kialakításra  került  megakadályozva  így  a  Vasútsor  alatti  csőáteresz  eltömődését.  A 
csőáteresz kiépítése után további parkolóhelyek kialakítására is lehetőség nyílt.

Az önkormányzati  épület  pincéjében a beszivárgó csapadékvíz,  és a rosszul kialakított 
szennyvízvezetékből  visszaszivárgó  szennyvíz  hosszú  évek  óta  komoly  problémákat 
okozott  a  pincehelység  használhatósága  szempontjából.  Az  irattári  dokumentumok 
penészesek, nyirkosak voltak. Sok irat hiányzott, vagy használhatatlanná vált. Tovább 
nehezítette  a  helyzetet  az  irattári  szabályoknak  nem  megfelelő  rendszertelenségük, 
összevisszaságuk. Érthetetlen módon az önkormányzat épülete nem volt rákötve a 
kiépített szennyvízelvezető rendszerre. 
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Közmunka  keretében  a  meglévő,  rossz  járdát  felszedtük,  szigeteltünk,  új  járdát 
készítettünk. A csapadékvíznek szikkasztóaknát készítettünk, a tetőfelület nagy részéről ide 
vezettük a vizet. A szennyvízszivárgást megszüntettük és a rendszert a szennyvízhálózatra 
rákötöttük.
Az  önkormányzat  hátsó  udvarát  egy  kapuval  zárta  tettük.  A  fent  felsorolt  munkákra 
összesen 70 ezer Ft költöttünk.

 Padokat helyeztünk el a temetőben és az egészségház előtt

 Virágosítottunk közmunka keretében az önkormányzati  épület  előtt,  a  szemben lévő 
buszmegálló  környékén,  a  könyvtár  előtt,  a  Győri  út  és  a  Külső  Győri  út 
kereszteződésében

 A  régi  és  az  út  temető  közötti  temető  közötti  részről  a  régi  düledező  kerítést 
eltávolítottuk, virágágyásokat alakítottunk ki, az elhalt növényeket eltávolított. Ez szintén 
közmunka keretében valósult meg.

A győri Büntetésvégrehajtási Intézettel együttműködve a Megbántuk Jóvátennénk program 
keretében 2011.ben az elítéltek kimeszelték az iskola épültét, 2012-ben lemázolták az 
iskolafolyosó ablakait és az alsó tagozatos WC fa szerkezeteit.  Anyagi ráfordítást az 
önkormányzat  részéről  csak  a  festéshez  használt  eszközök és  a  festékek beszerzése 
jelentett.  Az  elvégzett  munka  értéke  több  százezer  Ft  lett  volna  ha  vállalkozóval 
végeztetjük el.

 Nagy részben hozzájárultunk mind anyagilag, mind tárgyalási szinten hogy az Ikrényi 
Horgásztóhoz az ivóvíz bevezetésre kerüljön. 

 Segítettünk a zártkerti lakosoknak a tulajdonosokkal való egyeztetésben, hogy hosszú 
évek várakozása után bevezethessék az ivóvizet. 

A takarékosabb fűtés érdekében 2012. év nyarán az iskolában és az óvodában közmunka 
kertében  20  db  hőmérséklet-szabályzó  szelepet  szereltünk  fel  a  fűtőtestekre.  Csak 
anyagköltség volt. Az iskolában 300 m ablakszigetelő tömítés lett kicserélve társadalmi 
munka keretében.

2012.  év  nyarán  több  helyen  végeztettünk  útpadkáztatást,  megóvva  ezzel  a  meglévő 
utjainkat.  A  jövőben  is  szeretnénk  ezt  a  munkát  folytatni.  A  Sport  utcában  4  db. 

3



Ikrény község önkormányzat képviselő – testületének 20/2012. (XI.23.) számú jegyzőkönyve

forgalomlassító  akadály  lett  kihelyezve,  az  ott  lakók  biztonságának  az  érdekében. 
Településünk belterületi útjain több helyen kátyúztattunk. Az elvégzett munkákért 1,8 
millió Ft fizettünk.

 Az  Ikrényt  Börccsel  összekötő  lesvári  utat  idén  nyáron  felajánlásból  kapott  mart 
aszfalttal bekátyúztuk. Sajnos a bedolgozandó anyag csak az útszakasz ¾ részére volt 
elegendő.

 Kastélytér rendbetétele.

   Az idei évben elkezdtük a járdaépítést. Az első szakasz a Petőfi és a Széchenyi utca 
közötti 180 m hosszú részen épült meg közmunka és társadalmi munka keretében. Csak 
ezen  a  szakaszon  településünk  1 200 000  Ft  takarított  meg.  Örömmel  látjuk,  hogy 
településünk lakói szívesen veszik igénybe az új gyalogjárdát.           
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Kiépítésre  került  még  az  Ady  Endre  utca  végén  80m  és  a  Vasútsor  utcában  70m 
gyalogjárda.

 A Rét utcánál egy pénzintézettel karöltve 11 db új építési telket alakítottunk ki.

 
Pályázatok:

• Az óvoda részére 287 000 Ft értékben nyertünk pályázati forrásból szigetelő anyagot, 
amelyet  a  padlástérben  fektettünk  le.  Mivel  ezen  a részen  eddig  semmilyen 
szigetelőanyag  nem volt, bízunk az energiamegtakarításban.

• Az Ikrény SE számára írt pályázatunk , amelyet eszközbeszerzésre és utánpótlás-
nevelésre adtunk be2011-ben, pozitív elbírálásban részesült. 2 500 000 Ft nyereményt 
parkgondozási eszközökre és sportfelszerelésekre fordítottuk.

• Az idei év nyarán adtuk be egy pályázati anyagot egy új sportöltöző felépítésére. 
Várjuk az eredményt.

• Az idei évben a Győri Kistérségi Társulás keretében 20 000 000 Ft értékben pályázatot 
nyújtottunk be családi napközi kialakítására.

• A napokban kerül benyújtásra az ikrényi ravatalozó felújítására  és a hozzá vezető 
sétálóút kialakítására összeállított pályázati anyag.

• Ugyancsak a napokban nyújtjuk be a templomkert és a templom felújítására 
összeállított pályázati anyagunkat.

Rendezvények, kezdeményezések:
• Megemlékezés a Doni áttörésről

• Falunap

• Tiszta udvar, rendes ház

• Családi nap

• Életfa ültetés

• Fényünnep

• Falukarácsony

Civil szervezetek 
Az elmúlt két év folyamán civil szervezeteink részére mindig időben, a költségvetésnek 
megfelelő összeget utaltunk át. Biztosítva ezzel a hatékony és kiszámítható működésük 
alapjait.
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2010-ben megalakult az Ikrényi Nefelejcs Nyugdíjas Klub. A nyugdíjas közösség azóta is 
tevékeny részese településünk rendezvényeinek, ünnepeinek. 
Köszönetet szeretnék mondani a képviselő testület tagjai nevében is a civil szervezeteink 
minden  egyes  tagjának(  polgárőrség,  horgászok,  nyugdíjasok)  a  település  érdekében 
végzett közösségi munkáért.

Eddig tett intézkedéseink:

Központosított beszerzések intézmények közt.Felesleges költségek megszüntetése. Plusz 
juttatások megvonása. Személyesen ellenőrzök minden számlát.

Sok  mindent  hallani  a  hírekben,  pld.   az  önkormányzati  változásokról.  Településünk 
körjegyzőségbe van 2008 óta,ebben  nem történik változás ugyanúgy intézzük az ügyeket, 
csak   a  körjegyzőségnek  más  lesz  a  neve.  Törvényi  változás  miatt  Abdai  Közös 
Önkormányzati Hivatal ikrényi kirendeltség elnevezéssel fog tovább működni. Meghatározták 
hogy 2000 fő alatt önállóan nem működhet egy önkormányzat,  így a hármas fogat tovább 
megy. Egy embert be kellett adnunk a járási hivatalba Ikrényből.  Összesen 4 embert kellett a 
körjegyzőségből beadnunk. Nem tudjuk a jövőre nézve a finanszirozást, ennek ellenére Ikrény 
költségvetése  biztos,  megfelelő  tartalékokkal  rendelkezünk  hogy   jövőre  fejlesszünk.   A 
működést biztonságban tudjuk.  Elviszik a gépjárműadó 60 %-át, elviszik az SZJA-t. Esetleg 
hozzányúlnak  az iparűzési  adóhoz.  Az oktatási  normativáinkat  is  elviszik,  január  1-től  az 
állam fenntartásába kerül az iskola működtetése.  A tanárok átkerülnek az állami igazgatás 
alá.   December 19-én fognak többet mondani.   Nekünk nagy előny hogy négy éve együtt 
vagyunk.  Ennyit a jövőképről. 
Ikrény  Sportáért  Kulturájáért  Alapítvány  adószáma  fent  van  a  honlapon.  Aki  egy  %-ot 
szeretne utalni. 

Hozzászólások:

Somogyi Ferenc települési választópolgár: évek óta mondom 2,2 millió forint lenne abból 
az 1%-ból, amiről nem is nyilatkoznak. A legmagasabb 300 ezer forint volt, amit ebben a 
faluban felajánlottak.  Inkább erre kerüljön az 1%, mint hogy belekerül egy nagy kalapba. Így 
el tudunk vele számolni.

Pallang  Attila  alpolgármester: Egyetértek.  Ebben  a  témában  világlik  ki  mint  minden. 
Örülök, hogy ennyien megjelentek ezen a gyűlésen. Volt olyan idő, amikor egy ember volt 
vagy  kettő,  abból  az  egyik  én  voltam.  A  tendencia,  amit  én  látok  10  éve  lassú  javuló 
tendencia, de még nem elég. Ehhez mi kevesek vagyunk. Az elmúlt két évben olyan szinten 
próbáltuk megmozgatni a települést és még mindig nem nő a változás lendülete. Mit tudnánk 
még tenni? Egyrészt ugyanígy csináljuk tovább. A falu összetételéből fakadóan generáción 
keresztül  megy a dolog. Ilyen  szempontból  tudjuk, hogy ez a település  mivel  terhelt.  Ezt 
kettő-öt  év  alatt  megváltoztatni  nem  lehet.  Bármit  tesznek  a  civil  szervezetek,  ez  egy 
következetes, be nem fejezhető munka.

Hozzászólások:

Somogyi Ferenc települési választópolgár: nem attól a 40 %-tól kérjük az 1%-ot. Mert az 
valahová felajánlja, abból a 60 %-ból, aki sehova nem adja, abból szeretnénk kapni. 
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Pallang  Attila  alpolgármester: minden  rendezvényről  bedobunk  papírt,  amiről  tudjuk 
sokszor hova kerül.  Miért vannak a rendezvényeink? Miért szerveztünk újakat? Hogy ezt a 
vonalat  erősítsük,  közösséget  szervezzünk.  Akkori  ígéreteimet  visszanéztem.  Egy  konkrét 
dolog volt, közösségszervezést is magunkra vállalunk. Tudják milyen volt a világ és milyen 
lett. 

Németh Tamás polgármester: ehhez kapcsolódóan. Van pár dolog, mire nem jutott időnk, a 
fényképeket nem tudtuk feltenni. A könyvtár funkcióját kibővítjük azzal, hogy cd-re kiírjuk a 
fényképeket és a könyvtárba meg lehet tekinteni. Reméljük, hogy lesz rá érdeklődés.

Pallang Attila alpolgármester:  hátráltatott minket a honlappal kapcsolatos feljelentés. Ha az 
nem  úgy  lett  volna  és  tudunk  lépni,  másképp  történt  volna.  Olyan  előnytelen  szerződés 
köttetett 2010 előtt, amit megpróbáltunk megváltoztatni. A jövő az lenne, hogy az információ 
elérhető legyen a falu számára. 

Kérdés, hozzászólások

Települési  választópolgár:  Minden  tele  van  a  választási  regisztrációval  hova  tudunk 
választási regisztrációra feliratkozni?

Németh Tamás polgármester: csornai választókerülethez kerültünk. 

Települési  választópolgár:  Van lehetőség a szolgáltatóval  felvenni a kapcsolatot  a 
hulladék szigettel kapcsolatban?

Németh Tamás polgármester: én beszéltem már a vezetővel is,  elmondtunk minden 
problémát,  megígérik  és  nem  történik  változás.  Kértük,  hogy  legyen  nagyobb. 
Mondtuk a lomtalanítást, szelektíven össze kell gyűjteni, arra sem tudtak mit mondani. 
Megint jelzem a problémát a szolgáltató felé.

Hozzászólások:

Települési választópolgár: Kérésem lenne a közmunkásokkal kapcsolatban, hogy a 
sziget környékén tegyenek rendet. Az emberek fejében kellene elsősorban rendet tenni, 
hogy ne mellé dobálják a szemetet. Rendszeresen odahordják a szemetet a gödör részre 
is. 

Németh  Tamás polgármester: egy dolog miatt  nem vagyok a  híve a  közmunkások 
ottani munkavégzésének. Azt gondolják majd akik eldobták, hogy így a helyes és ha 
mindig összerakjuk, akkor nem fogja látni, milyen disznóólat csinál maga körül. Kicsit 
az  állampolgári  felelősségnek  jelen  kell  lenni.  Meghirdette  a  csornai  útkezelő,  ha 
összeszedjük az utak mellett a szemetet, elszállítja. Minden házhoz bedobtuk a papírt,  
mi lett az eredménye, 4-en mentünk ki abból 3 képviselő volt  és egy kislány.

Pallang Attila alpolgármester: nem értem, hogy a füvet miért kell felhalmozni. A 
lenyírt füvel talajtakarást végzünk otthon. Elfogadom, hogy nem lehet mindent házon 
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belül  felhasználni,  de  mindent  elvinni  sem kell.  A  zöldhulladékkal  mindenképpen 
házon belül kellene kezdeni valamit. 

Németh Tamás polgármester: Ha fegyelmezettek lennének az emberek, ki lehetne 
jelölni egy területet, ahol megcsinálták, szeméttelep lett belőle, ezért ez sem megoldás. 
Jövőre  gondolkodunk  azon,  hogy  bérelünk  egy  teherautót,  és  a  kitett  szemetet 
összeszedjük. 

Komjáti  János  körjegyző: a  magyar  országgyűlés  elfogadta  az  új 
hulladékgazdálkodási  törvényt,  de  a  köztárasági  elnök  új  eljárásra  visszadobta, 
remélhetőleg  év  végig  elfogadhatják  az  új  hulladékgazdálkodási  törvényt.  Amiben 
várhatóan az fog szerepelni, hogy a jelenleg kialakult hulladékgazdálkodási projekt a 
kialakult gyakorlattal szemben a szelektíven gyűjtött hulladékért házakhoz kell menni. 
Nem örül a hulladékgazdálkodási projekt annak, ha kalózkodunk, hogy a szelektíven 
gyűjtött  hulladékot  összeszedjük  előlük  és  piacon  értékesíteni.  Vasgyűjtéssel 
kapcsolatban szervezetten civil szervezetek gyűjtik a vasat  Börcsön, Abdán. Egy fajta 
visszatartó hatása van a kalózgyűjtőkkel szemben. Jövő héten kapunk tájékoztatást a 
nagytérségi  hulladékgazdálkodási  projektből,  hogyan,  mi  várható.   Ha  a  szelektiv 
hulladékgyűjtés folytatódik arra van lehetőség Abdán pld egyes szelektiv szigeteken 
saját forrásból vásárolt szelektiv gyűjtő edényzetet használunk. Megállapodás alapján 
elviszi a Győrszol, amiért szintén fizetni kell.  Börcsön  a szigeteket úgy helyezték  el, 
hogy alattunk járókövezték a területet, ilyen helyen teheti le az anyagot a lakosság, így 
elvárhatjuk azt, hogy ő is úgy tegye le mint amilyen környezetbe lehelyezheti.
Hulladékudvar valóban nincs Ikrényben. Eredményként elmondanám, hogy jövő héten 
lesz megbeszélés nagytérségi hulladékgazdálkodási projektnek. Jelentős hitelállomány 
áll e mögött. Az elmúlt időszakban a nagytérség részéről semmilyen információ nem 
jelent meg a települések felé. Egyfajta eredmény, hogy összehívják településeket és 
adnak információt az eddigiekkel szemben.

Pallang  Attila  alpolgármester:  forgalomlassítóval  kapcsolatban  szeretnék  pár 
gondolatot  elmondanék.  Miért  kellett  miért  ott  és  miért  olyanok?  Nincs  más  mód 
lelassítani az olyan embert aki nem tud lassan közlekedni. Valaki nem ért másból csak 
ha zökken az autója. Ez az útszakasz volt az ahol a legnagyobb eltérés volt a kitett 
táblához  képest.   Ott  volt  a  legindokoltabb.  Nem  lehetett  kanyarban,  utcavégétől 
megfelelő  helyen  legyen,  lámpa  közelben  legyen,  telekhatáron  legyen.  A  lehető 
legjobb  helyen  vannak  most.  Azért  olyan,  mert  megfelel  a  rendelkezésre  álló 
szabványelemeknek.  Ha azt a magasságot építem meg, amit a szabvány megengedne 
akkor  lenne  riadalom.  30al  sem  szakad  le  az  autó  eleje.  Elhagytuk  egy  csíkot  a 
kerékpárosok miatt. Egy dolog nem felel meg mindenkinek egyformán. Nem is azért 
ülünk itt.  Az ésszerű átgondolt többségnek kell megfelelni. 

Kérdés hozzászólás:

Tamás Józsefné Rába utcai lakos: Nálunk is pihenőövezet van, keskeny az utca ami 
le van aszfaltozva, nap mint nap szembesülök azzal,  hogy asz aszfaltos úton járok és 
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sokszor  belekényszerülök  a  sárba.  Kérdezem,  hogy  számítsunk  járdára   vagy  ne 
számítsunk?

Pallang  Attila  alpolgármester:  azon  a  részen,  ami  lakó  pihenőövezet  ott  nem 
tervezünk,  amíg  helyre  nem hoztuk  a  faluban  a  meglévőket.  Itt  van  min  15  éves 
adósság  a  faluban.  Lakó  pihenőövezetben  nem  kötelező.  Azért  csináltattuk  a 
forgalomlassító  szigeteket.   Ha  egyszer  lesz  pénzünk,  lehet  bizonyos  szakaszokon 
szóba kerül, ha már az égető részeket megoldottuk. Nehogy valaki azt gondolja, hogy 
arányeltolódások  vannak.  Azért  kellett  az  útszélekhez  is  hozzányúlni,  mert  nem 
lehetett halogatni. 

Németh Tamás polgármester: Következő szempont alapján döntöttünk a járdaépítéssel 
kapcsolatban. A Vasútsoron nem tudják eltolni a babakocsit, valahol csak kavics van 
kint  a  ház  előtt  ha  meg lent  vannak a  járdalapok,  zökkenők vannak benne.  Azért 
kezdtük itt el, mert idős emberek laknak az utcában, így élhetetlen. Így kezdtünk el  
mérlegelni. Ady utca sarkánál dőlése volt a járdának. Felmállott az egész. Nagyon jó 
minőségű C-16-os  betont  hozattunk.  A cél  az,  hogy a  fő  közlekedési  utak mellett 
legalább  egy  oldalon  legyen  meg  a  járda.  Itt  még  meg  kell  emelni  a  járdákat.  A 
vízbefolyás miatt volt sok megbeszélés a lakókkal. Nem mehet a gyepszint alá a járda. 
Az Ifjúság utcából gyalog nem lehet kijönni télen a József Attila utcáig egy domború 
felületű út van, meg még a kamionok állnak, járdán nem lehet menni biciklivel, gyalog 
életveszély  közlekedni  sötétben  télen  pedig  azért  mert  csúszik.  A  kamionokkal  is 
csinálni fogunk valamit, mert ez itt balesti forrást jelent.  Nehezíti a dolgot, hogy van 
egy csőáteresz csinálva.  A jövő évi költségvetésbe a Vasútsor van betervezve, a Győri 
úti rész egy oldalon  és utána meglátjuk, folytatjuk tovább. Az új részen van félelmem, 
kemény harcokat kellene vívni. A fele nem írná alá, hogy neki járda kell. 

Ha lakossági igény van valamire akkor igen, ha úgy érzik, hogy kell.  Olyan helyen 
ahol hatalmas fák vannak nem fogunk járdát csinálni. Valakinek egy picit mindig fáj. 
A padkázás lesz a következő munka, amit el kell végezni azon a részen. 

Kérdés, hozzászólás:

Szilágyi Ferenc József Attila utcai lakó: A József Attila másik részével mi lesz? 
Hiába van járda mindkét oldalon, s nagykutyák odaugranak a kerítéshez.

Németh Tamás polgármester: őszinte akarok lenni, nem tudom, mi lesz, az utca úgy 
lett  kialakítva,  hogy  nem férnek  el  a  kötelező  elemek.   Nagyon  keskenyre  lettek 
tervezve,  a  padkarész  is  hiányzik.  A  járda  be  fog  billenni  az  árok felé.  Meg  kell  
néznünk,  mit  tudunk  tenni.  Hiába  csinálunk  meg  egy  oldalt,  mert  a  kutyák  ott  is 
ugrálnak.  A  csapadékvíz  elvezetés  a  fontosabb.  Ha  megvan,  hogy  az  árkokat 
átereszeket helyrehoztuk nem tudok befogadót keresni, nincs befogadója. Felmérték 
geodéziailag,  sajnos  mélyen  van,  nem vezethetjük  el  oda  vizet.  Nincs  hivatalosan 
csapadékvíz elvezető területe Ikrénynek. Ezután tudunk nekiállni a járdáknak.
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Pallang  Attila  alpolgármester:  Áttértünk  a  jövőre  melynek  nagy  részét  Tamás 
elmondta. A település fejlődése szempontjából vannak területek nem is kicsik. Ha jól 
megnézzük, akkor nyilvánvaló, hogy asszimetrikus a település. A település központja 
gyakorlatilag a  szélén van.  A településrendezési  tervben van egy olyan rész,  hogy 
településfejlesztési terület. Cél, hogy az új részt és a központot összekössük és az új 
területek  a  temetőtől  a  központ  felé  a  hátsó  szakaszon  kialakuljanak.  Nem  az 
önkormányzat tulajdonában lévő terület,  de a részletekbe nem mennénk most bele. 
Szándékunk hogy a  lakosságszám nőjön.  Soha  nem lesz  olyan település  aminek a 
közepén  van  a  közepe.  Még  a  kastélyhoz  had  tegyek  valamit  hozzá:  a  telekjogi 
rendezetlenség 1990 környékén, ami elmulasztva lett a kastéllyal kapcsolatban soha 
olyan könnyen nem valósítható meg. Súlyos adósság került a település nyakába. 

Németh  Tamás polgármester: Osztatlan közös tulajdonról  beszélünk.  210/1  hrsz-en 
található az egész. A templomra vissza kellett vonatni a pályázatot, mert nem igazából 
elkülöníthető.  Az  Inícia  tulajdona  nagy  részben  és  ráterhelték  az  ingatlanokra  az 
elidegenítési tilalmat. Rengeteg egyeztetés után a templomot ki tudjuk venni, a többi 
részével gondok vannak. Amíg nem érjük el, hogy  kastély meg a magtár külön legyen 
addig  nem  tudjuk  értékesíteni  őket.  Ez  a  rész  is  műemléki  környezet.  Ez  is 
akadályozza,  hogy  a  faluközpont  faluközpont  legyen.  A  korábbiakhoz  képest 
kulturáltabb lett  ahogy  lenyírtuk  parkrészt.  Küzdünk vele,  rengeteg  egyeztetés  van 
mögötte. Az új telkek kialakításáról is gondoskodnunk kell.

Egyéb  napirendi  pont  nem volt,  így  a  polgármester  megköszöni  a  részvételt  és  a 
falugyűlést 20 óra 10 perckor  bezárja.

K. m. f.

     Németh Tamás                  Komjáti János
       polgármester              körjegyző
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