
Ikrény község önkormányzat képviselő – testületének 1/2013. (I.29.)számú jegyzőkönyve

1/2013.  
                                                             J e g y z ő k ö n y v

Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 29-én (kedd) 
18.00 órai  kezdettel a Polgármesteri Hivatalban tartott nyilvános üléséről

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

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

Tanácskozási joggal:
7. Komjáti János jegyző

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

Németh Tamás polgármester: jegyzőkönyv hitelesítőknek Fodor Ildikó és Lőrincz 
Illés képviselő személyére tennék javaslatot.

A jegyzőkönyv hitelesítőkre  tett  javaslatot  a  képviselő-testület  6  igenlő szavazattal 
elfogadta, így az ülés jegyzőkönyv-hitelesítői Fodor Ildikó és Lőrinc Illés képviselők.

 Németh  Tamás  polgármester: a  napirendi  pontok  kiküldésre  kerültek,  azonban 
azonnali döntést igénylő ügyek  jelentkeztek ezért a napirendi pontokat az alábbiakkal 
egészíteném ki. Óvodabővítés pályázat, melyet a meghívott vendégre való tekintettel 
elsőként tárgyalnánk. 
2.  napirendi  pontként  az  Ikrény  sportöltöző  nyertes  pályázatának  beruházási 
lehetőségei, 3. napirendi pontként a  meghirdetett szerint a rendezési terv. Új telkek 
kialakításának ügye. 4. Rendezési terv Lesvárpuszta,  5.  intézményi térítési díjak, 6. 
önszerveződő   közösségek,  7.  sportcsarnok  üzemeltetési,  és  reklám lehetőségei,  8. 
költségvetés  előkészítését megalapozó döntések meghozatala.

1
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A  napirendi  pontok  módosítására  tett  javaslatot  a  képviselő-testület  6  igenlő 
szavazattal elfogadta, így a következőkben alakul a javaslat

Napirend:

1./  Óvodabővítés pályázat. 
      Előadó: Németh Tamás polgármester

2./ Ikrény sportöltöző nyertes pályázat beruházási lehetőségei
      Előadó: Németh Tamás polgármester

3./ Rendezési terv, új telkek kialakításának ügye.
     Előadó: Németh Tamás polgármester

4./ Rendezési terv elfogadása Lesvárpuszta és környéke.
     Előadó: Németh Tamás polgármester

5./ Ikrény szántóterület értékesítésének lehetősége.
     Előadó: Németh Tamás polgármester

 6./ Intézményi térítési díjak meghatározása.
      Előadó: Komjáti János jegyző

7./ Önszerveződő  közösségek támogatási rendszerének kialakítása.
     Előadó: Komjáti János jegyző

8./  A sportcsarnok üzemeltetési és reklám lehetőségei.
     Előadó: Németh Tamás polgármester

9./  A költségvetés előkészítését megalapozó döntések meghozatala. (első olvasat)
       Előadó: Németh Tamás polgármester
 
Bejelentések, javaslatok, interpellációk

Na p i r e n d   t á r g y a l á s a:

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról, két ülés közötti eseményekről. 

Németh  Tamás polgármester: Szélsőséges  viszonyoknak  megfelelően  sikerült  az  utakat 
megtisztítani. 51 órát volt kint a gép. 650 ezer forintot jelent eddig a településnek. Eleinte 
kisebb fennakadás volt. 

Az  előterjesztéshez  kérdés,  hozzászólás  nem lévén,  Ikrény  község  önkormányzata 
képviselő testülete 6 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazattal

A polgármester tájékoztatóját a két ülés közötti eseményekről, aktuális 
feladatokról, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról elfogadta.
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1./  Óvodabővítés pályázat. 
      Előadó: Németh Tamás polgármester

      
Németh Tamás polgármester: Átadnám a szót Lengyel Hajnalkának. 

Lengyel Hajnalka Ikrény Község Önkormányzata pályázatírója: Nevelési intézmények 
fejlesztéséről szól.  A pályázat célja az óvodai férőhely bővítés és eszközfejlesztés. A cél, 
hogy  minimum  egy  új  csoportszoba  létrejöjjön,  kialakuljanak  a  kötelező  helyiségek. 
Logopédiai helyiség, tornaszoba, játszóhelyiség. Lehetőség van a meglévő épület átalakítására 
korszerűsítésére.   Bizonyos  helyiségeknek megfelelő méretűnek kell  lenniük.  Lényeges  az 
akadály mentesítés.  A pályázat  támogatottságának mértéke 100%-os,  nem igényel  önrészt. 
Elszámolhatóak  a  költségek.   Nagy  hangsúlyt  fektetnek  arra,  hányan  iratkoztak  be  az 
óvodába, erről statisztikai adatok kellenek. Nézik a település demográfiai mutatóit.

Németh  Tamás  polgármester: A  születési  szám  nagyon  magas  volt,  de  a  tavalyi 
alacsonyabb  és  az  idei  is.  A  jelenlegi  óvodaépület  nem  alkalmas  3  csoportos  nevelésre. 
Gondolkodtunk  csoportszoba  bővítésére.  Ha  bármilyen  építési  engedély  kérünk  minden 
törvényi előírásnak meg kell felelni. Megkértünk egy tervezőt hogy készítsen egy lehetséges 
megvalósítást. 

Kicsi az öltőző, a foglalkoztató helyiség a főzőkonyha sem felel meg a kor követelményeinek. 
Tetőcserepet  kell  cserélni.   Ez  a  jelenlegi  helyzet,  67  gyermek  van  beíratva.  Mutatom a 
tervrajzot.  Az összes alapterülete 546 m2 lenne a mostani óvodánál 128 %-kal lenne több. 
Meg kell terveztetnünk a pályázat beadásáig szükséges költséget. 400 ezer forintért vállalná a 
tervező, 600 ezer forint lenne, amit rizikóznánk. Alternatív energiával csökkenteni lehetne a 
fűtés költségeket, de több mint kétszerese lenne az épület a jelenleginél. 1- 1,5 millió forintos 
plusz költséggel  számolnánk. Számoltam még egy takarítóval. Több gyermek normatívájából 
fedezhető lehet a költség. 

Lengyel Hajnalka:  Ősszel lenne eredmény, jövőre lehetne elkezdeni. A valósításra 24 hónap 
áll rendelkezésre. 

Kérdések, válaszok 

Csáki István képviselő: Hány gyerek befogadására lenne alkalmas?

Lengyel Hajnalka:  60 főre lenne kapacitás, de több gyereket is elláthat. 

Németh Tamás polgármester: 75 gyerek befogadására elég lenne. 

Lőrincz Illés képviselő:  családi napközi témakörét nem oldaná meg.

Lengyel Hajnalka: a  családi napközi térítéses, családi napközit nem engedi meg a pályázat. 

Hozzászólások:
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Pallang Attila alpolgármester:  átnyúlna a nem használt  telekrészbe.  A játszótéri  részhez 
tartozna?A pályázat beadást jó dolognak tartom. 

Ferenczy Tamás képviselő:  ahol állnak jelenleg az óvodák, az siralom, ha már ő pénzt ad ki 
legyen  egy olyan  fejlesztés,  ami  a  legmodernebb  kor  igényeit  kielégíti.  Nyugat-dunántúli 
régióban vannak páran.  A legtöbb helyen nem az a téma, hogy belevágjanak vagy sem. 

Pallang Attila alpolgármester: Mindenképpen pályáznunk kell, hiszen szükséges a bővítés
A 100%-os támogatás is több, mint kecsegtető.

Az  előterjesztéshez  több  kérdés,  hozzászólás  nem  volt  Ikrény  Község  Önkormányzata 
képviselő – testülete 6 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal  az alábbi határozatot hozza.

                                         1/2013.(I.29.) képviselő-testületi határozat: 
                                       
                                         Ikrény Község Önkormányzata képviselő-testülete 

                                         Pályázat beadását határozza el a
                                         NYDOP-5.3.1/B-12.
                                         Nevelési intézmények fejlesztése
                                         pályázati kiírásra a tulajdonában álló Napsugár Napközi 
                                         otthonos tagóvoda épületének egy csoportszoba és a 
                                         szükséges kiegészítő helyiségek megépítése témakörben

                                         Utasítja a tisztségviselőket 
1. az épület tervezési munkáinak elkezdésére, az építési 
      engedély beszerzésére, a pályázat elkészítésére
2.   kérjék fel az óvoda társulási gesztorönkormányzatát, 
mint 
      a  társult  formában  működtetett  kötelező 
önkormányzati 
      feladatot ellátó intézmény működtetőjét a pályázat 
      benyújtásához szükséges döntések meghozatalára

                      
                                         Felelős: Németh Tamás polgármester
                                                       Komjáti János jegyző

        Határidő: 2013. március 31.

2./ Ikrény sportöltöző nyertes pályázat beruházási lehetőségei
      Előadó: Németh Tamás polgármester
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Németh Tamás polgármester:  az összeg felét  sikerült elnyerni,  a másik feléről később 
nyilatkoznak. 

Lengyel Hajnalka: megerősítették, hogy részben nyertes a pályázat,  két ütemben támogatott 
pályázat.  A  felét  tudták  támogatni,  a  márciusi  pályázatra  újra  kell  pályázni.  Arra  nincs 
biztosíték, hogy akkor is biztosan nyerni fog. 

Kérdés:

Pallang Attila alpolgármester: ha márciusban adjuk be, mikor lesz az elbírálás 

Válasz:

Lengyel Hajnalka: október-novemberben lenne eredmény. 06.30-ig kellene felhasználni az 
összeget, ez a pályázat utófinanszírozásos.

Németh  Tamás  polgármester javaslatom  az,  hogy  addig  vigyük  el  a  kivitelezést, 
számoljuk el és nyújtsuk be a második részt.  A vállalkozó jóindulatán nagyon sok múlik.  
Biztos több vállalkozótól kérnénk segítséget. 

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

                                         2/2013.(I.29.) képviselő-testületi határozat: 
                                         

Ikrény Község Önkormányzata képviselő-
testülete  dönt  arról,  hogy  az  elnyert 
pályázati  támogatás  terhére  el  kell 
indítani  a  sportöltöző  beruházást. 
Tudomással  bír,  hogy  a  szükséges  és  a 
pályázatban  elfogadott  költségekhez 
képest                                          csak 50 % 
nagyságig  van  fedezet,  de  elfogadja  azt, 
hogy a                                          következő  
pályázatnál  benyújtható  a  pályázat  és  a 
kiírója „                                         ismeri„ a 
pályázati helyzetet.
Ugyanakkor utasítja a tisztségviselőket, hogy 
a pályázati    anyag a következő kiírásra / 
március/ legyen elkészítve, hogy  azonnal 
beadható legyen.                                         
Felelős: Németh Tamás polgármester
             Komjáti János jegyző
Határidő: azonnal, illetve 2013. március 31.

3./ Rendezési terv, új telkek kialakításának ügye.
     Előadó: Németh Tamás polgármester
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Németh Tamás polgármester:  elfogytak  az  eddig  kimért  telkeink.  Foglalkoznunk  kell 
vele, merre tudunk terjeszkedni.  Mutatom a térképen, hogy lássátok.
A régi  gazdaság területén lakóterületet  szeretnénk kialakítani.  Egyszer  már egyeztettünk a 
vállalkozóval. Kértem árajánlatot a telkek kialakítására. Az árajánlat 400 ezer + áfa összeget 
takar. A Győri út mögötti rész Rába utca folytatásának kialakítását jelentené.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólások: 

Pallang  Attila  alpolgármester: a  templom és  a  Rába  menti  településrész  összeköttetése 
megoldódna. 

      
Németh Tamás polgármester: Az Inícia megkeresett azzal, a kéréssel, hogy a hivatallal 
szemben lévő területet értékesíteni tudná. A rendezési terv értelmében a kicsi rész köz célt 
kell, hogy  szolgáljon. De ez nem a miénk. A vállalkozó értékesíteni szeretné. 

Pallang Attila alpolgármester: A faépület is benne van a történetben. Elbirtoklás ebben az 
esetben működik.

Pallang Attila alpolgármester: a vállalkozó részéről támogatás az emlékmű elhelyezésére 
költségtérítés. 

Komjáti János jegyző:  Ide kapcsolódó de más téma. Megkeresett egy helybéli lakos, akinek 
az udvarában még egy ingatlan lett építve. A megoldás egy ún. nyeles telek kialakításában 
történhetne. Ikrényben még nincs ilyen. Feladat az lenne, hogy a testület egyetért-e a nyeles 
telek kialakításával. A rendezési terv adott csomagjában meg lehetne valósítani?

Lőrincz Illés képviselő: ha támogatjuk akkor nem neki kellene a rendezési terv ezen részét 
kifizetni?.

      
Németh Tamás polgármester:  természetesen azon részét neki kell vállalnia.
      
Németh Tamás polgármester:  kössük utcafront mérethez 800 m2 alá semmiképp sem 
mennénk. 

5  főre  változott  a  képviselői  létszám.  Fodor  Ildikó  képviselő  az  ülésről  távozott. 
Határozatképesség nem változott.

Németh Tamás polgármester összefoglalja a vitát, majd kérésre a képviselő-testület 5 igenlő 
szavazattal az alábbi határozatot hozza:

                                                      
                                                3/2013. /I.29/ képviselő-testületi határozat
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Ikrény  Község  Önkormányzata  képviselő-
testülete  a  település  rendezési  terve 
módosításához  az  alábbi 
szempontrendszert  határozza  meg 
1.  az  építési  telek  kínálat  növelése  érdekében 
egyrészt     az önkormányzati területeken kell a 
házhelyek   kialakítását szorgalmazni, másrészt a 
gazdasági társaság telekkialakítását / a rendezési 
terv  módosítás 
vállalkozói finanszírozásában/ kell elősegíteni
2.  az  önkormányzati  telekkialakításnál 
elsődlegesen  a 
jelenleg  is  belterületek  telekkialakítását  kell 
preferálni
 3.  a  külterületi  telekkialakításoknál  törekedni 
kell arra, hogy a területen jelenjenek meg olyan 
telkek, melyek közösségi célokra felhasználhatók
4. meg kell vizsgálni a település beépített részein 
a   nyeles – telek kialakítása lehetőségét.

                                                 Felelős: Németh Tamás polgármester
                                                                          Komjáti János jegyző
                                                 Határidő: azonnal

4./ Rendezési terv elfogadása Lesvárpuszta és környéke.
     Előadó: Németh Tamás polgármester

Komjáti  János  jegyző  ismerteti,  milyen  eljárási  lépések  történtek,  amelynek 
eredményeképpen  a  kiküldött  anyag  megszületett.  Ismerteti  a  végső  véleményezési 
szakaszban beérkezett állami főépítészi véleményt, amely elfogadásra ajánlja a módosítást.
Ismerteti,  hogy kettő döntés szükségeltetik a testülettől,  egyrészt mivel szerkezeti  tervet is 
érint  először  az  kerülne  elfogadásra  határozattal,  majd  a  rendeletalkotás  a  szabályozási 
előírásokat érinti

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el 

Az  előterjesztéshez  több  kérdés,  hozzászólás  nem  volt  Ikrény  község  önkormányzata 
képviselő – testülete 5 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal  az alábbi határozatot hozza.

                                             4/2013.(I.29.) képviselő-testületi határozat: 
                                        
 Ikrény  Község  Önkormányzata  képviselő-
testülete   a jelenleg érvényben levő település 
szerkezeti  tervét  az  alábbiak  szerint 
módosítja:  A  településszerkezetet,  a  terület 
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felhasználást,  a  jelentős 
közlekedési  és  infrastruktúra  hálózatot,  a 
védő  és  védett 
területek  térbeli  rendszerét  a  határozat  1. 
számú  mellékletét 
képező  Rp.I.130-15  munkaszámú  Terület 
felhasználási  terv 
című, TSZ-J/M jelű tervlap tartalmazza.
A  településszerkezeti  tervet  érintő 
módosítások terület  felhasználási leírását a 
határozat 2. számú melléklete   tartalmazza
 2.számú  melléklet  A  jelenlegi 
településrendezési terv módosítás érinti a 
 településszerkezeti  tervet: 
A  településszerkezeti  terv  módosítás  a 
0103/18,  0103/19, 
0103/20 és 0103/21 hrsz-ú telkeket érinti.  A 
0103/18 és     0103/20  hrsz-ú  telkek terület 
felhasználása  mezőgazdasági 
terület  /  SZÁNTÓ  /  besorolásból 
mezőgazdasági  ipari 
terület  besorolásra  változik,  a  0103/19  és 
0103/21  hrsz-ú 
földrészletek közút területbe kerülnek.

                                            Felelős: Németh Tamás polgármester
           Határidő: azonnal

Ezt követően a módosításnak megfelelően Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-
testülete

                                                        M e g a l k o t j a 
                                 1/2013. /I.30/ önkormányzati rendeleté-t

A helyi építési szabályzatról szóló 15/2000. /XII.22/ rendelete
                                                            m ó d o s í t á s á r ó l
                                         

5./ Ikrény szántóterület értékesítésének lehetősége.
     Előadó: Németh Tamás polgármester
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Németh  Tamás  polgármester: minimális  összegért  bérbe  adjuk.  Két  szerződés  van 
érvényben.  A  bérleti  díjakra  nincs  szükség  olyan  kis  összeg.  A  külterületi  szántók 
értékesítését meg kell próbálni.
 
Kérdések:

Pallang Attila alpolgármester: Mekkora a terület ?

Válasz
Németh Tamás polgármester 
fél hektár van kint a szilágyi tanya felé.  1 ha megint másik helyen. Helyi kisgazdálkodó bérli. 
2 hektár földért  kapnánk 2 millió  forintot.  Ha azt visszaforgatjuk,  ki tudnánk több építési 
telket alakítani. 

Hozzászólás nem hangzott el

Németh Tamás polgármester kérésére a képviselő-testület egyhangú 5 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozza :

                                                            5/2013. /I.29 / képviselő-testületi határozat:
  

Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-
testülete  nem  kívánja  értékesíteni  a 
tulajdonában álló – jelenleg  haszonbérleti 
szerződéssel hasznosított külterületi szántó 
művelési  ágú  ingatlanait  a  bérleti 
szerződés 
lejártáig. 
Felhívja  a  polgármester  figyelmét  a 
hasznosításra  figyelemmel  kisérésére, 
majd arra, hogy a bérleti szerződés

                                                           Lejártakor ismételten tegyen javaslatot a 
                                                           más jellegű        hasznosításra.

                                                            Felelős: Németh Tamás polgármester
                                                            Határidő: 2013. február 28.
    

6./ Intézményi térítési díjak meghatározása.
      Előadó: Komjáti János körjegyző

Komjáti János jegyző  Röviden ismerteti, hogy hogyan alakulnak a javasolt árak, hogyan, 
milyen  összetevőkből  áll,  mi  alapján  és  hányszor  lehet  módosítani  az  intézményekben 
alkalmazott  térítési  díjakat. Az anyag, amely megküldésre került  tartalmazza a szolgáltatói 
árakat és a rendelet-tervezetet.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el
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Ikrény község önkormányzat képviselő – testületének 1/2013. (I.29.)számú jegyzőkönyve

Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem volt Ikrény község önkormányzata képviselő – 
testülete 5 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal  

                                                           M e g a l k o t j a 
                                           2/2013. /I.30./ önkormányzati rendeletét

                  Az élelmezést biztosító intézmény térítési díjainak a meghatározásáról

7./ Önszerveződő  közösségek támogatási rendszerének kialakítása.
     Előadó: Komjáti János jegyző

Komjáti János jegyző: az elmúlt  évben a belső ellenőrzés negatív megállapítása volt  ez. 
Tettünk  egy javaslatot,  hogy az  igénylést  szerződéskötés  terén  szabályozni  kellene.  Nem 
gondoltam, hogy ennél magasabb szinten kellene szabályozni, hiszen van egyfajta kialakult 
gyakorlata ennek. Valamilyen formátumban szabályozva van ki, mikor, hogyan adhatja be az 
igényt.  Ezzel  kapcsolatban  jelent  meg  ez  az  anyag.  Szerződést  eddig  is  kötöttünk.  A 
tervezeten annyit változtattunk, hogy január 15-e a beadási határideje a kérelmeknek. 

Kérdés: 

Németh  Tamás  polgármester: betehetünk-e  olyat  hogy  a  támogatott  civil  szervezet 
köteles  az  önkormányzat  éves  rendezvénye  közül  kettőn  képviseltetnie  magát.  Ikrényi 
területen önkormányzati terület érintő helyen nem tarthat önkormányzati rendezvényekkel egy 
időben meghirdetett  időpontban az önkormányzati  területet érintő helyen más rendezvényt. 
Vagy ha tart, akkor jelezze három héttel előtte.

Pallang Attila alpolgármester: A tervezetet elég alaposnak találtam. Feltételként kerüljön 
bele, hogy aktívan vegyen részt az önkormányzat által szervezett valamennyi rendezvényen és 
annak  lebonyolításában.  A  másik  pedig  önkormányzati  épületben  és  területen  csak  a  mi 
hozzájárulásunkkal történjen rendezvény szervezése. Számlákkal igazoljanak minden kiadást.

         Németh Tamás polgármester: Engedélyhez kötnénk, mert a pályára rá lehet tervezni mást 
          is. Örülök a szabályozásnak. 

Az  előterjesztéshez  több  kérdés,  hozzászólás  nem  volt  Ikrény  község  önkormányzata 
képviselő – testülete 5 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal  az alábbi határozatot hozza.

                                         6/2013.(I.29.) képviselő-testületi határozat: 
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Ikrény Község Önkormányzata képviselő-
testülete  a  mellékelt  formában  –  a 
testületi ülésen kiegészítettekkel -  
Megalkotja  SZABÁLYZAT-át  a  civil 
szervezetek önkormányzati támogatásáról
                                               

                                                 Felelős: Németh Tamás polgármester
                                                       Komjáti János jegyző

          Határidő: azonnal

8./  A sportcsarnok üzemeltetési és reklám lehetőségei.
     Előadó: Németh Tamás polgármester

Németh  Tamás polgármester  Ismerteti,  hogy  a  sportcsarnok  kihasználása  növekszik.  A 
nemzeti  bajnokságban játszó csapatok is  edzenek itt,  és  mérkőzéseket  is  játszanak.  Tehát 
megjelenik a potenciális  közönség. Így egyre  nagyobb szerepe van a reklámozásnak.  Van 
lehetőség reklámfelületek értékesítésére és ebből bevételre lehet szert tenni. Kéri a testületet, 
hogy  hatalmazza  fel  arra,  hogy  értékesítse  a  reklámfelületet  megfelelő  bevételszerzés 
érdekében. Úgy gondolja, hogy a bevételből meg lehetne alapozni a squatch-pálya építését.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólások: 

Pallang Attila alpolgármester:  Az ötlet nagyszerű a lehetőségek és a jogszabályok határain 
belül. Mindenképpen élni kell vele

Több kérdés, hozzászólás nem lévén polgármester kérésére a képviselő-testület egyhangú öt 
igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

  7/2013. /I.29/ képviselő-testületi határozat:

 Ikrény  Község  Önkormányzata  Képviselő-
testülete  a  település  sportcsarnoka 
reklámlehetőségének  kihasználásáról  dönt, 
megpróbálva  kihasználni  az  ebben  rejlő 
pénzügyi  lehetőségeket. 
Felhatalmazza  a  tárgykörben  polgármesterét  a 
tárgyalásokra,  majd  a  megállapodások 
megkötésére.
                                                            
Felelős: Németh Tamás polgármester 
Határidő: folyamatos beszámolás az eredményes 
                 szerződéskötés után

9./ A költségvetés előkészítését megalapozó döntések meghozatala (első olvasat)
Előadó: Németh Tamás polgármester
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Németh Tamás polgármester: Ismerteti, hogy az előzetes egyeztetések alapján, az elmúlt évi 
eredményes  gazdálkodás  és  az  ennek  eredményeképpen  létrejött  pénzmaradvány,  tehát 
tartalék  lehetővé teszi,  hogy  a működésen kívül fejleszteni  is  lehessen a települést.  Nem 
szeretnénk a takarékos, spórolós elveket elvetni, de picit szabadabban tudunk gazdálkodni, 
mint a választás óta bármikor. Nekünk jót tett, hogy elvitték a hitelállományt.
Javaslata,  hogy  kerüljön  a  költségvetés  tervezetbe  olyan  kitétel,  amely  szerint  az  egyes 
képviselők  is  rendelkezhetnek  –  természetesen  testületi  kontrollal  –  pénz  felett.  Ez  a 
képviselői alap intézményének visszaállítását jelenti.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólások:

Ferenczy Tamás a Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság Elnöke Igen úgy tekintettük át az 
anyagot, hogy tudunk erre tervezni a működésen, fejlesztésen kívül. Hívjuk fel a költségvetést 
előkészítőket, hogy tervezzék be az anyagba.

Az  előterjesztéshez  több  kérdés,  hozzászólás  nem  volt  Ikrény  község  önkormányzata 
képviselő – testülete 5 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal  az alábbi határozatot hozza.

                                         8/2013.(I.29.) képviselő-testületi határozat: 
                                        

Ikrény Község Önkormányzata képviselő-
testülete  a  2013  évi  költségvetése  első 
olvasatban  történő  tárgyalása  alapján 
dönt  képviselői  alap  létrehozásáról, 
amelyet  be  kell  tervezni  a  költségvetési 
rendelet  előterjesztésbe. 
Felhívja a jegyzőt, hogy a képviselői alap 
javaslattételi,  döntéshozatali, 
felhasználási rendszerét dolgozza ki.

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

Bejelentések, javaslatok, Interpellációk

1. Az Ikrény Sportjáért és Kultúrájáért Alapítvány tevékenységi körének bővítése

12



Ikrény község önkormányzat képviselő – testületének 1/2013. (I.29.)számú jegyzőkönyve

Komjáti  János  jegyző:  Az utóbbi  időszakban  igyekeztünk  rendezni  a  településen 
működő  és  az  önkormányzathoz  is  köthető  civil  szervezetek  működését.  A 
szükségtelenek megszüntetésre kerültek, mások átalakításra vagy a kezelő szervezet 
került átalakításra. Az előző ülések egyikén került sor a jelzett alapítványunk esetében 
is  a  kezelő  szervezet  személyi  átalakítására.  Most  kiegészítő  javaslattal  élünk. 
Szeretnénk  a  tevékenységi  körét  kibővíteni.  Szeretnénk,  ha  az  egészségügyhöz,  a 
megelőzéshez kapcsolatos tevékenység is feladatává válna, ezáltal részt tudna venni a 
Községi egészségnap szervezésében, finanszírozásában is.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Kérdés,  hozzászólás  nem  lévén  polgármester  kérésére  a  képviselő-testület 
egyhangúlag – ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

                                         9/2013.(I.29.) képviselő-testületi határozat: 
                                        

Ikrény  Község  Önkormányzata  képviselő-
testülete  az  általa  létrehozott  Ikrény 
Sportjáért és Kultúrájáért Alapítvány
Adószáma: 18531637-1-08     tevékenységi 
körét   az  alábbiak  szerint  bővíti:   az 
egészségügyhöz,  a  megelőző,  prevenciós 
tevékenységhez  kapcsolódó  feladatok 
ellátása.                                        Utasítja a  
polgármestert  a  változás  bírósági 
nyilvántartásban való átvezettetésére.
                                        
Felelős: Németh Tamás polgármester
Határidő: 2013. március 31.

2. Az ikrényi 178/145 hrsz.-ú telek értékesítés ügye

        Németh Tamás polgármester: Ismerteti, hogy az un. Guttman telkekből még van el nem  
        adott telek. Ezek egyikére érkezett most ajánlat. Javasolja az értékesítést ugyanazon   
        feltételekkel, ahogy az eddigi telkek is értékesítésre kerültek.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el

Az előterjesztéshez  kérdés, hozzászólás nem volt Ikrény község önkormányzata képviselő – 
testülete 5 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal  az alábbi határozatot hozza:
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                                          10  /2013.(I.29.) képviselő-testületi határozat:   
                                         

Ikrény  Község  Önkormányzata  képviselő-
testülete  a  tulajdonában  álló  ikrényi 
178/145  helyrajzi  számú,  1022  m2 
térmértékű,  beépítetlen  terület  művelési 
ágú  ingatlanát  értékesíti   Marton-Zöld 
Ágnes  Tatabánya,  Bánhidai  ltp.  304., 
Marton  Gábor  Győr,  Gerence  u.  39.)  sz. 
alatti  lakos   Vevőknek  –  beépítési 
kötelezettséggel  –  2.595.880,-Kettőmillió-
százkilencvenötezer-nyolcszáznyolcvan   Ft 
vételárért.
 Feljogosítja a polgármesterét a szerződés 
aláírására.

Felelős:  Németh  Tamás  polgármester 
Határidő: azonnal
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Egyéb napirendi pont nem volt, így a polgármester megköszöni a részvételt és az ülést 
22.00 órakor  bezárja.

K. m. f.

     Németh Tamás                  Komjáti János
       polgármester              jegyző

Hitelesítők:

                    Fodor Ildikó          Lőrincz Illés
                                   képviselő képviselő
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