
Ikrény község önkormányzat képviselő – testületének 21/2012. (XI.27.) számú jegyzőkönyve

  

21/2012.  

J e g y z ő k ö n y v

Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-én (kedd) 
18.00 órai  kezdettel a Polgármesteri Hivatalban tartott nyilvános üléséről

Jelen vannak: 
1. Németh Tamás polgármester
2. Pallang Attila képviselő

                                       3.  Tóth Ildikó képviselő
                                       4.   Ferenczy Tamás képviselő
                                       5.   Lőrincz Illés képviselő
                                       6.   Csáki István képviselő

Tanácskozási joggal:
7.  Komjáti János körjegyző

Németh Tamás polgármester köszönti a megjelenteket. Majd a jelenléti ív alapján 
megállapítja,  hogy a megválasztott  7 képviselőből 6 fő jelen van,  így a képviselő-
testület határozatképes, majd megnyitja az ülést. 

A nyilvános ülésen egy fő települési választópolgár vett részt. 

Jegyzőkönyv hitelesítőknek Csáki István és Tóth Ildikó képviselőket javaslom.

A  jegyzőkönyv  hitelesítőkre  tett  javaslatot  a  képviselő-testület  6  igenlő,  egyhangú 
szavazattal elfogadta, Csáki István és Tóth Ildikó települési képviselők személyében 

Németh Tamás polgármester: a  napirendi pontok módosítására tennék javaslatot. Az 
első napirend lenne az Ikrény Sportjáért és Kultúrájáért Alapítványba önkormányzati tagok 
delegálása.  Így változik  a  többi  napirendi  pont  sorrendje,  a  4.  lenne  koncepció.  5.  pedig 
együttműködési  megállapodás  a  Pannon  Víz  Zrt-vel,  valamint  10.  a  villamos  áram 
beszerzésének lehetősége. 

A napirendi pontok kiegészítésére tett javaslatot a képviselő-testület 6 igenlő szavazattal 
elfogadta. 

Napirend

1./ Ikrény Sportjáért és Kultúrájért Alapítvány tagválasztás

    Előadó: Németh Tamás polgármester
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 2./Előirányzatok átcsoportosítása a 2012. évi költségvetési rendeletben, 

     költségvetési rendelet  módosítása. (írásos előterjesztés)

     Előadó: Németh Tamás polgármester

3./ Tájékoztató az önkormányzat 2012. évi költségvetése háromnegyed éves    

      teljesítéséről. (írásos előterjesztés)

     Előadó: Németh Tamás

4./ Koncepció megállapítása az önkormányzat 2013. évi költségvetése  

      elkészítéséhez. (írásos előterjesztés)

     Előadó: Németh Tamás

5./ Együttműködési megállapodás a Pannon-Víz Zrt-vel. (írásos előterjesztés)

     Előadó: Németh Tamás

  6./ 2013. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása. (szóbeli előterjesztés)

    Előadó: Komjáti János körjegyző
 
7./ Megállapodás  kötése a gyermekjóléti feladatok ellátására.
    Előadó: Komjáti János körjegyző (írásos előterjesztés)

8./ A gyermekjóléti szolgáltatást ellátó intézmény alapító okiratának megalkotása
     Előadó: Komjáti János körjegyző (írásos előterjesztés)

9./ Villamos áram beszerzésének lehetőségei. (írásos előterjesztés)

      Előadó: Németh Tamás polgármester

10./ Falukarácsony szervezése. (szóbeli előterjesztés)
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      Előadó: Németh Tamás polgármester

Napirend tárgyalása:

1./ Ikrény Sportjáért és Kultúrájért Alapítvány tagválasztás

    Előadó: Németh Tamás polgármester

Németh Tamás polgármester:  Ikrény Sportjáért Kultúrájáért Alapítvány tagságába  három 
önkormányzati  képviselő tagot kell választanunk. Átadnám a szót Somogyi Ferencnek, aki itt 
vendég, de tagja a szervezet kuratóriumának, ismeri szervezetét

Somogyi  Ferenc  települési  választópolgár: az  alapítvány  elnökségének  5  évre  szóló 
megbízatása van. 2012. december 3. a határidő. A jelenlegi tagoknak megbízatása lejár, meg 
kell  újítani. Az alapító okiratban 3 regnáló képviselőnek kell  lenni a tagságba és 4 külsős 
tagnak. Az eddigi két képviselő Gergó András és Németh Kálmán volt. A jelenlegi testületi 
tagok közül két képviselőt kellene delegálni. 1 éves időszakban fél órás- órás munkát jelent. 
Kalmár László az elnök az alapítványban.  Számlavezetésünk 1000 forintba kerül havonta. 
120.000  forint   került  elosztásra.  Az  alapítvány  kuratóriuma  35000  forintot  utalt  ki  az 
iskolának. 35 ezret az óvoda javára. 25 ezer forintot a röplabda csapat részére.  25 ezret a 
horgászegyesület részére.

Kérdések, hozzászólások

Németh Tamás polgármester:  megkérdezem Ferenczy Tamás képviselő urat, hogy egyrészt 
hozzájárul e, hogy személyi kérdést nyilvános ülésen tárgyalja a testület, másrészt vállalja-e a 
tagságot? 

Ferenczy Tamás képviselő: igen, hozzájárulok, illetve vállalom
 
Németh Tamás polgármester:  további javaslatok?

Lőrincz Illés képviselő: javaslatot szeretnék tenni Csáki István képviselőtársam személyére.

Németh Tamás polgármester szintén felteszi a javasolt személynek a kérdést, hozzájárul e a 
nyilvános ülésen való tárgyaláshoz

Csáki István képviselő: természetesen hozzájárulok

Somogyi Ferenc települési  választópolgár:  minden év novemberében a Nemzeti  Adó és 
Vámhivatal küld tájékoztatást arról, hogy mennyi pénz érkezett, az 1%-ról. bizonyítani kell, 
hogy a szervezet működik, attól számított 30 napon belül a számlára kerül a pénz.  A jelenlegi 
külsős tagok tovább vállalnák a megbízatást. 
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Németh  Tamás polgármester:  Mivel  három tag  szükséges  a  kuratóriumba  és  az  eddigi 
években is  az  alpolgármester  volt  az egyik  Ferenczy Tamás,  Csáki  István,  Pallang Attila 
képviselőket  javaslom alapítvány elnökségébe.  / Pallang Attila  alpolgármester  már jelezte, 
hogy  egyetért  a  kérdés  nyilvános  ülésen  történő  tárgyalásával  /  Kérem,  aki  a  javaslattal 
egyetért kézfelemeléssel jelezze.

Az előterjesztéshez több kérdés, hozzászólás nem volt Ikrény község önkormányzat 
képviselő–testülete  6 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal, az alábbi határozatot 
hozza:

86/2012. (XI.27.) Képviselő - testületi határozat:
Ikrény  Község  Önkormányzata  Képviselő-
testülete
Az  Ikrény  Sportjáért  és  Kúltúrájáért 
Alapítvány kezelő szervezetébe

- az önkormányzat részéről delegálásra kerülő és 
mandátumidejüket kitöltő képviselők helyére – 

- Pallang Attila alpolgármester
- Csáki István települési képviselő és
- Ferenczy Tamás települési képviselő

tagokat választja. 

                           Felelős: Németh Tamás polgármester
                           Határidő: azonnal

2./  Előirányzatok átcsoportosítása a 2012. évi költségvetési rendeletben, 

     költségvetési rendelet  módosítása. (írásos előterjesztés)

     Előadó: Németh Tamás polgármester

Németh Tamás polgármester: az államkincstár küldi az adatokat azért kellett módosítani. 

Ferenczy  Tamás képviselő,  a  Pénzügyi  és  Vagyonkezelő  Bizottság elnöke: a  pénzügyi 
bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja.

Kérdés, hozzászólás  nem volt. 

Az előterjesztéshez több kérdés, hozzászólás nem volt Ikrény község önkormányzat 
képviselő–testülete 6 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal

                                                M e g a l k o t j a 
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:
                                           18/2012. (XI.27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és szervei 2012. évi költségvetéséről szóló  3/2012. (II.22.) 
önkormányzati rendelete  módosításáról

3./ Tájékoztató az önkormányzat 2012. évi költségvetése háromnegyed éves    

      teljesítéséről. (írásos előterjesztés)

     Előadó: Németh Tamás

Németh  Tamás  polgármester: a  költségvetésünk  ¾-  éves  teljesítése  a  tervezettnek 
megfelelően alakult. A költségtakarékosság meghozta a gyümölcsét. 

Ferenczy Tamás képviselő, a Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság Elnöke: a pénzügyi és 
vagyonkezelő bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a képviselő 
testületnek.

Kérdés nem volt. 

Az előterjesztéshez több kérdés, hozzászólás nem volt Ikrény község önkormányzat 
képviselő–testülete 6 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal

Az önkormányzat 2012. évi költségvetése három negyedéves
teljesítéséről készült

tájékoztatást elfogadja

4./ Koncepció megállapítása az önkormányzat 2013. évi költségvetése  

     elkészítéséhez. (írásos előterjesztés)

     Előadó: Németh Tamás

Németh Tamás polgármester:  koncepcióba  leírjuk,  amit  szeretnénk  és  fejlesztésekre  is 
lehetőség nyílik a következő évben. December végén látjuk majd igazából, hogyan alakulnak 
a normativák. Ami problémát okoz a gépjármű adó 60 %-a visszakerül az állami kasszába és 
még több tétel is. Megszűnik egy 6 milliós kistérségi kiegészítő normativa és helyben marad 
az étkeztetés. 2 db intézményre majd 900 ezer forintot fizetünk1 hónapra étkezési díjat. Éves 
szinten 5-6 millió forintot jelent bevételi oldala nincs. A jövőben sokkal szigorúbban fogunk 
behajtásokat eszközölni. Akkor realizálódnak, amikor látjuk a valós bevételi oldalát. 
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Ferenczy Tamás képviselő:  a pénzügyi és vagyonkezelő bizottság megtárgyalta a napirendi 
pontot és elfogadásra javasolja a képviselő testületnek.

Kérdés, hozzászólások:

Pallang Attila alpolgármester: kintlévőséggel kapcsolatban hogyan jelenik meg?

Németh  Tamás  polgármester:  kintlévősége  egy  része  behajthatatlan,  szabályai  vannak 
mikor  lehet  kifizettetni.  Nem behajtható nagy része,  mert  nincs  jövedelem vagy  elévülés 
miatt. 

Komjáti János körjegyző: nem abba a pénzbe kerül behajtó beállítása, mint a helyi adónál 
megkeres a más szervektől megkapott behajtásoktól. Abból a pénzből fent lehetne tartani egy 
behajtással  foglalkozó  személyt.  Van  egy  végrehajtási  rendszer,  amiért  felszólítunk 
számlaszámot  keresünk  inkasszálunk  gépjármű  forgalomból  történő  kivonásáig.  Ezek  így 
tudnak érvényesülni. a tönkrement cégek után a bíróság az első fokú adóhatóssággal közli a 
tényt.  Továbbra  is  él  azzal  a  javaslattal,  hogy  a  körjegyzőség  a  behajtási  feladatokra 
alkalmazzon egy -  a más szervektől érkezett behajtások önkormányzatot megillető részéből 
önmagát eltartó – köztisztviselőt.

Pallang  Attila  alpolgármester:  képviselői  keretet  javaslom,  képviselői  hatáskörében 
szabadon hagyva felhasználható. 

Németh Tamás polgármester: sokáig gyakorlat volt,  2006 körül szűnt meg, a képviselők 
felajánlották közösségi célokra. 

Komjáti  János  körjegyző: önkormányzati  rendeletet  alkotni  kell  róla.  Érdekessége  a 
dolognak ÁSZ vizsgálat  után törvényesség arra az álláspontra helyezkedett  a képviselőnek 
nincs jogosítványa önkormányzati pénzeszközről egyedül dönteni, ha a pénzeszköz az övé.  A 
képviselő lemond az alapjáról lemondásban megjelöli, milyen célra szeretné ha felhasználnák, 
tartalékba helyezik a testület hoz egy döntést. 

Pallang  Attila  alpolgármester:  az  szmsz-ünkben  szabályozható.  20-30  ezer  forintos 
nagyságrendre emlékszem.

Komjáti János körjegyző: Abdán havi 30 ezer/ hó és a közterhei egy képviselő kerete, éves 
szinten összesen  503.000 Ft. 

Somogyi Ferenc települési választópolgár: ha az emlékeim nem csalnak. 2005-ben 200 ezer 
forint  volt  képviselőként.  A  koncepcióban  nem  látom  a  civil  szervezetek  támogatására 
korában adott  összegeket.  Két éve arról beszélünk területrendezési terv módosítás  kellene. 
Ezzel kapcsolatban szeretnék információt kérni.

Németh  Tamás  polgármester: a  civil  szervezetek  támogatása  ugyanúgy  történik.   A 
sportöltözővel  nem  tudunk  mit  tenni  a  pályázathoz  szükséges  az  önrész.  Közösségi  célt 
szolgál.
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Ferenczy Tamás képviselő : a részletes költségvetési tételeket nem részleteztük. 

Az előterjesztéshez több kérdés, hozzászólás nem volt Ikrény község önkormányzat 
képviselő–testülete 6 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal, az alábbi határozatot 
hozza:

87/2012. (XI.27.) Képviselő - testületi határozat

Ikrény  Község  Önkormányzata  Képviselő-
testülete a 2013. évi költségvetése koncepcióját 
a beterjesztett formában elfogadja.
A  költségvetés  készítésénél  fő  feladatnak 
tekinti,  hogy  folytatódjanak  a  2012.  évben 
elkezdett  felújítások,  beruházások,  illetve  a 
benyújtott pályázatokhoz – nyertesség esetére – 
a  megfelelő  nagyságú  önrész  rendelkezésre 
álljon, azt a költségvetés biztosítani tudja

                                 Felelős: Németh Tamás polgármester
                                               Komjáti János körjegyző
                                 Határidő: 2013. február 15.

5./ Együttműködési megállapodás a Pannon –Víz Zrt-vel
     Előadó: Németh Tamás polgármester

Németh  Tamás  polgármester: hétfőn  voltunk  egy  megbeszélésen,  a  Pannon  Víz 
tulajdonában lévő eszközöket és csatornarendszert önkormányzati tulajdonba kell adni és úgy 
fogják bérelni. Mivel nem rendelkeztünk eszközzel nem tudtuk volna ellátni a feladatot. 

Komjáti János körjegyző: 2013.01.01-től életbe lép a vízellátásról  szóló törvény.  Víz és 
szennyvíz  kezeléssel  foglalkozó  cégek  számát  igyekeznek  csökkenteni.  Próbálják  a 
szolgáltatókat  összevonni.  A  Pannon-Víz  Zrt.  megmarad.  Az  eddigi  bérüzemeltetéses 
rendszerről 3 féle formába lehet továbbmenni. Koncesszió, vagyonkezelés. A vagyonkezelés 
lenne a legjobb megoldás, ami azt jelentené, ami eddig is működött ugyanabban a rendszerben 
működne tovább a Pannon Víz Zrt. vagyon átruházásra kerülne, amit március végéig értékelni 
kell. december 13-án lesz közgyűlés a Pannon Víznél, az elnök vezérigazgató lemond, majd 
újraválasztják. Mérni fogják a vizet a települések között. 40 db mérőhely kialakítását jelenti. 
500 és másfél millió között lesz a mérőhely kialakítás. Más vagyon nem marad. Szerződés és 
felhatalmazás,  amit  várnak  tőlünk  mind  ivóvíz  mind  szennyvíz  elvezetés  területén. 
Feljogosítjuk a polgármester urat, hogy írja alá a szerződést. Közművezeték adó a Pannon Víz 
részéről fél milliárdos többletköltséget jelent, amit ki kell gazdálkodni. Ebben a rendszerben 
továbbiakban  nem  lesz  lehetőségünk  az  önkormányzatok  országos  főhatóság  fogja 
megállapítani az ivóvíz díját. Nem lesz várhatóan áremelés. 
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Németh Tamás polgármester: arra megy ki a dolog, hogy  több vízszolgáltató társulások 
közül  csak az erős maradjon meg.. 

Kérdések, hozzászólások

Csáki István képviselő: más alternatíva nincs?

Németh Tamás polgármester:  Nincs, egy nagy rendszer közepén vagyunk

Pallang Attila alpolgármester: nem mozgatható rendszer átkerül a mi tulajdonunkba, mi van 
az amortizációs dolgokkal? 

Komjáti  János  körjegyző:  úgy  működik  majd,  ahogy  eddig  működött  volt  egy 
bérüzemeltetési szerződés, most egy vagyonkezelési lesz. A Pannon-Víz amortizálta. Ezt az 
amortizációs kulcsot átutalta az önkormányzatnak. Ez lesz a továbbiakban is. 

Az előterjesztéshez több kérdés, hozzászólás nem volt Ikrény község önkormányzat 
képviselő–testülete 6 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal, az alábbi határozatot 
hozza:

88/2012. (XI.27.) Képviselő - testületi határozat:

Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-
testülete a Pannon Víz Zrt, mint a település 
ivóvíz  ellátását  és  szennyvízelvezetését 
végző  szervezet  kötelező  átalakítását 
tudomásul veszi.
Elfogadja  a  mellékelt  formában  az 
önkormányzat által megkötendő 

-    előzetes  egyetértési  nyilatkozatot, 
vagyonkezelési  szerződést  és  azok 
aláírására felhatalmazza polgármesterét.

Felelős: Németh Tamás polgármester
Határidő: 2012. december 31

6./ Belső ellenőrzés ütemterv elfogadása.
     Előadó Komjáti János körjegyző

Németh  Tamás  polgármester: kötelező  feladat,  idáig  a  kistérség  végezte.  Ezután  az 
önkormányzatnak saját magának kell megoldani.   
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Komjáti  János  körjegyző:  meg  kell  szervezni,  megoldani  27  településnek  nem  került 
pénzébe. A kistérségek finanszírozásai megszűnnek 12.31-el.  Nekünk kell a finanszírozást 
megoldani-  próbálunk  több  településsel  kedvező  árat  kialkudni  jövő  héten  szerdán  lesz 
kistérségi ülés azon már lesz olyan szervezet aki a legkedvezőbb áron tudja ellátni a feladatot. 
Az  ütemtervet  30-ig  el  kell  fogadni.  2013-ban  Ikrényben  is  a  leltározást  rendezettségét 
vizsgálják a belső ellenőrök. 

Ferenczy  Tamás  képviselő: a  pénzügyi  és  vagyonkezelő  bizottság  megtárgyalta  és 
elfogadásra javasolja a napirendi pontot a képviselőtestületnek.

Kérdés nem volt. 

Az előterjesztéshez több kérdés, hozzászólás nem volt Ikrény község önkormányzat 
képviselő–testülete 6 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal, az alábbi határozatot 
hozza:

89/2012. (XI.27.) Képviselő - testületi határozat:

Ikrény  Község  Önkormányzata  Képviselő-
testülete 
Az  önkormányzat  2013.  évi  belső  ellenőrzési 
ütemtervét az
alábbiak szerint határozza meg:
Témája:  Az  önkormányzat  leltározási 
gyakorlata, a leltározás szabályozottsága
Módszere: téma ellenőrzés
Időszaka 2012. év vonatkozásában lefolytatott 
ellenőrzések
Utasítja a körjegyzőt, hogy a belső ellenőrzést 
folytató  szervezettel  /  megoldás  2006.  Kft  /  a 
kapcsolatot vegye fel és egyeztesse a feladatot.

Felelős: Komjáti János körjegyző
Határidő: azonnal.

7./ A gyermekjóléti szolgáltatást ellátó intézmény alapító okiratának megalkotása
     Előadó: Komjáti János körjegyző(írásos előterjesztés)

Németh  Tamás  polgármester: önmagának  kell  szintén  megoldani  a  településnek  ezt  a 
feladatot. 

Ferenczy  Tamás képviselő:  A kistérség  felbomlásával  történt  ez  a  dolog.  A normativák 
lehívása  ne  legyen  megoldatlan  egyetlen  településen  sem.  A  pénzügyi  és  vagyonkezelő 
bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő testületnek.

Kérdések, hozzászólások
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Németh Tamás polgármester:  tudunk normativát igényelni, ez fedezni fogja a működését. 
ha ez mégsem fedezné akkor kell a településeknek külön megállapodás alapján megoldani. 
Úgy látom, hogy a gyerekjóléti feladatokra nem elegendő a két nap, amiben ellátjuk most a 
feladatot.. 

Pallang Attila alpolgármester: olvasom a megállapodást és kérdezem, hogy miért nem úgy 
történt a megfogalmazás hogy három polgármester egyetértése szükséges?

Németh Tamás polgármester: kiegészítéssel tudjuk elfogadni, mégpedig úgy, hogy  a három 
polgármester többségi egyetértése  szükséges. 

Az előterjesztéshez több kérdés, hozzászólás nem volt Ikrény község önkormányzat 
képviselő–testülete 6 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal, az alábbi határozatot 
hozza:

                                        90/2012. (XI.27.) Képviselő - testületi határozat
 

 Ikrény Község Önkormányzat  Képviselő-
testülete  az  Abda-Börcs-Ikrény  községek 
önkormányzatai  által 
létrehozásra  kerülő 
Rábca  Menti  Községek 
Önkormányzatainak  Családsegítő  és 
Gyermekjóléti  Szolgálatának 
működtetésére Intézményfenntartó társulás 
alapításával2013.  január  1.  napjával 
egyetért  és  az  arra  vonatkozó 
Intézményfenntartó Társulási M e g á l l a p 
o d á s t   a mellékelt formában megalkotja 
és elfogadja Felhatalmazza polgármesterét 
a megállapodás aláírására.

                                        Felelős: Németh Tamás polgármester
                                        Határidő: 2012. december 15.

8./ Villamos áram beszerzésének lehetősége.
    Előadó: Németh Tamás polgármester

Németh  Tamás  polgármester: a  közműfejlesztési  hozzájárulás  lejárt,  500  ezer  forint 
megspórolódott, az ezentúl a közműfejlesztési hozzájárulások által is meg fog. Ennél az árnál 
sokkal kedvezőbbeket lehet találni. A megtakarítás, ami lehetne nekünk az 539.000 forintot 
jelentene.  A  szerződés  alapján  30%-ot  kérnek  a  megtakarításból  következő  évben 
rendszerápolási díjként. Ismerteti a konkrét ajánlatot

Kérdések, hozzászólások
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Pallang Attila alpolgármester: az első év rendben van, a második évtől már megjelenik a 
rendszerápolási díj, következő években nem fog jelentkezni a megtakarítási díj.  Nem lesz 
egységár csökkenés, de lesz rendszerápolási díj. Akkor hol jelentkezik a megtakarítás?

Németh  Tamás  polgármester: az  az  érdeke,  hogy  a  piacon  megpróbálja  a  legjobb 
lehetőséget kiharcolni. 

Pallang  Attila  képviselő:  fizetési  határidővel  kapcsolatban  felvetésem  lenne.  Javasoljuk 
hosszabb fizetési időt. Részletfizetés ütemezése mellett megkössük-e a szerződést?
 
Az előterjesztéshez több kérdés, hozzászólás nem volt Ikrény község önkormányzat 
képviselő–testülete  6 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal, az alábbi határozatot 
hozza:

91/2012. (XI.27.) Képviselő - testületi határozat

Ikrény  Község  Önkormányzata  Képviselő-
testülete
A  villamos  áram  önkormányzati  feladatok 
ellátására  vonatkozó  beszerzésével  – 
ajánlatát elfogadva – az MVM Partner Zrt. 
(1518 Budapest, Pf. 127) gazdasági társaságot 
bízza  meg.  Feljogosítja  polgármesterét  a 
megállapodás aláírására.

                                 Felelős: Németh Tamás polgármester
                                 Határidő: azonnal

9./ Falukarácsony szervezése.
     Előadó: Németh Tamás polgármester

Németh Tamás polgármester: 17. órakor kezdődik az ünnepi műsor. Része lesz a település 
lelkészének  gondolatai  ismertetése,  polgármesteri  köszöntő,  óvodás,  iskolás  műsor,  majd 
meglepetés  vendégek  produkciója.  A  templomban  lesz  mindegy  fél-háromnegyed  órával. 
Utána a templom előtt  felállított  sátornál  megajándékozzuk lakóinkat  családonként  az egy 
hagyományos  települési  programokat  tartalmazó  naptárral,  gyermekeket  csomaggal.  Lesz 
forró csoki, forralt bor, hogy tudjunk együtt beszélgetni, közösen készülni az ünnepre…

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Az előterjesztéshez több kérdés, hozzászólás nem volt Ikrény község önkormányzat 
képviselő–testülete 6 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal

A település  2012. évi falukarácsony előkészületeiről
készült

tájékoztatást elfogadja

Bejelentések, javaslatok, interpellációk
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 Az ülésen kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Egyéb napirendi pont nem volt, így a polgármester megköszöni a részvételt és az ülést 
21.00  órakor bezárja.

K. m. f.

     Németh Tamás                  Komjáti János
       polgármester              körjegyző

Hitelesítők:

                    Csáki István Tóth Ildikó   
                                  képviselő                          képviselő
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