
Ikrény község önkormányzat képviselő – testületének 7/2013. (IV.23.) számú jegyzőkönyve

                     

 7/2013.       

                   J e g y z ő k ö n y v

   Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április  23-án (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.   Ferenczy Tamás képviselő
                                       5.   Lőrincz Illés képviselő
                                       

Tanácskozási joggal:
6. Komjáti János jegyző

Németh Tamás polgármester köszönti  a megjelenteket.  Majd a jelenléti  ív alapján
megállapítja,  hogy a megválasztott  7 képviselőből 5 fő jelen van,  így a képviselő-
testület határozatképes, majd megnyitja az ülést.  2 fő képviselő igazoltan van távol.

Németh  Tamás  polgármester: jegyzőkönyv  hitelesítőknek Ferenczy  Tamás  és
Pallang Attila képviselő személyére tennék javaslatot.

A jegyzőkönyv hitelesítőkre  tett  javaslatot  a  képviselő-testület  5  igenlő szavazattal
elfogadta.

 Németh Tamás polgármester: a napirendi pontok kiküldésre kerültek, azonban én
kiegészítéssel élnék a zajrendelet felülvizsgálata lenne következő napirendi pont.

Ferenczy  Tamás  képviselő: a  pénzügyi  bizottság  elé  terjesztett  horgászegyesület
kérelmét is javaslom napirendi pontként megtárgyalni.

A  napirendi  pontok  módosítására  tett  javaslatot  a  képviselő-testület  5  igenlő
szavazattal elfogadta, így azok az alábbiak szerint alakulnak.

Napirend:
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1./ Beszámoló a gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásról. (írásos előterjesztés)
     Előadó: Komjáti János jegyző

2./ A településen működő civil szervezetek tájékoztatja tevékenységükről (nyugdíjasok, horgász 
    egyesület) (írásos előterjesztés)
    Előadó: civil szervezetek vezetői

3./ 2012. évi belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása  (írásos előterjesztés)
    Előadó: Komjáti János jegyző

4./ Horgászegyesület kérelme.
     Előadó: Ferenczy Tamás képviselő

5./ Ikrény község zajra vonatkozó környezetvédelmi rendeletének felülvizsgálata
     Előadó: Komjáti János jegyző

6./ Falunap szervezésének előkészítése (szóbeli előterjesztés)
     Előadó: Németh Tamás polgármester

Interpellációk, bejelentések, javaslatok

Na p i r e n d   e l ő t t

Tájékoztatás a   két ülés közötti eseményekről.

Németh Tamás polgármester: Sportöltöző javításáról  már korábban beszéltünk.  A régi
részen a fal  a földre kívánkozik,  kitámasztást  kellett  készíteni,  mert  összeomlott  volna az
öltöző. Amikor szólt a Feri bácsi utána adta be az egyesület a pályázatot, amit a sportöltöző
egészére megnyert  TAO-s pénzeken keresztül.   Mint látható településünkön megkezdődtek a
fűnyírási munkák. Nem egyszerű a helyzet, egy hónap alatt többet nőtt a fű, mint máskor két
hónap alatt. A gépekkel is gondok vannak két traktor is javítani kellett. 

Az óvoda idén is megszervezte az  oviolimpiát, nagyon színvonalas rendezvény volt, sokan
segítették a munkát, köszönöm, főleg az óvodavezetőnek, óvodai alkalmazottaknak. 

A  sportcsarnokban  a  fűtőtestek  megjavítására  állványt  kellett  bérelnünk.  Rögzítettük  a
fűtőrács  burkolatát,  7  db  égőt  kellett  vásárolni,  melyek  55 ezer  forintba  kerültek  és  még
mindig 3 világítótest nem jó. Nagyon nehéz volt abban a magasságban dolgozni, de sikerült. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ezt követően polgármester kérésére a képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazattal

A polgármester tájékoztatóját a két ülés közötti eseményekről 
e l f o g a d j a 

Na p i r e n d   t á r g y a l á s a:
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1./ Beszámoló a gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásról. (írásos előterjesztés)
     Előadó: Komjáti János jegyző

Németh  Tamás  polgármester: a  gyermekvédelmi  munka  elég  érdekesen  lett  ellátva  az
elmúlt időszakban. Sokáig kiegyensúlyozott volt amíg Judit látta el. Jött egy másik kolléganő
aki szintén jól ellátta de nem véglegesítve. Következő kolléganő a kistérség megszűnés miatt
ment el. Ott vagyunk egy nehéz helyzetben, mert a Mónika az egy ember aki 3 települést lát el
és  6500  emberről  beszélünk  Ha  néztétek  a  számokat,  Ikrényben  kiugró  számok  vannak.
Nyilván ennek megvan a társadalmi rétegből adódó problémái. Külterületeink, Dózsa, Lesvár,
Ószhely. Ennek ellenére a feladat jól el volt látva.  Ahol közbe kell avatkozni a kolléganők
megjelennek. Azon dolgozunk, hogy egy fix állomány álljon fel.

Komjáti  János  jegyző:  Alapvetően  a  beszámoló  jogszabályi  kötelessége  a  jegyzőnek.
Minden  év  május  végéig  adjon  beszámolót  a  gyermekvédelmi  munkáról.  Két  irányból
közelítjük  meg,  az  egyik  a  gyermekjóléti  beszámoló  másik  a  hatósági  munkáról  szóló
beszámoló.  Az  itt  elfogadott  anyagot  fel  kell  terjeszteni  a  szociális  és  gyámhivatalnak.
Mindenki  tudja  gyermekjóléti  problémákat  és  tudjuk,  hogy  január  1-től  új  szervezeti
formában látjuk el. Viszonylag nagy fluktuáció ellenére ellátjuk a feladatokat. Új szolgáltatás
a családsegítés Ikrényben. Sokat tettek a kollégák azért, hogy megismerjék ezt a szolgáltatást
a településen. Próbálnak részt venni a település rendezvényein. Maguk is szerveznek 

Bombayné Varga Mónika:  2012-es év adatai 2013-as évről szeretnénk elmondani, hogy a
kapcsolatfelvétel  megtörtént.  A  jelzőrendszer  összejövetelei  megkezdődtek.  Kétgondozós
rendszerben történik a működés.  Az ellátottakkal folyamatos a kapcsolattartás.

Németh Tamás polgármester:  a számokat  nézzük át,  a kivetítőn láthatók.   Ikrényben az
ellátottak száma információ nyújtás  Ikrény 312,  Börcs 123, Abda 322 ami kétszer  ennyi
lakost jelent. Van munka a számok is azt mutatják, hogy szükség van erre a szervezetre.

Walde Anett: röviden elmondanám, hogy igyekszünk minden hozzánk fordulónak segítséget
nyújtani. Kapcsolati problémákban, életvezetési, adósságkezelési tanácsokat adunk, adatokat
gyűjtünk.  Pszichológiai  tanácsadás  megszervezünk.  Tervekben  szerepel,  hogy álláskeresői
klubot is indítunk.

Kérdés:

Pallang Attila alpolgármester: Az esetkonferencia mit jelent?

Válasz:

Bombayné Varga Mónika: ügy kapcsán a jelzőrendszer előtt kerül sor esetkonferenciára,
ami lehetőséget ad a szülőnek a megoldásra. Van olyan, ami szakmában résztvevőnek nyújt
lehetőséget hasonló eseteket, tapasztalatokat megosszanak

Kérdés.

Pallang Attila alpolgármester:  úgy látom, hogy az esetkonferenciák száma csökkent Jelent
ez valamit?
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Válasz:

Bombayné Varga Mónika: a területen lévő családgondozó maga dönti el ahogy szüksége
van-e esetkonferenciára vagy sem ha saját hatáskörben meg tudja oldani akkor nem hív össze
esetkonferenciát. Csökkentek nem állandó családgondozói jelenlét miatt is van.

Kérdés

Lőrincz  Illés  képviselő:  van  rálátás  Ikrényben  arra,  a  korábban  hasonló  tragikus  esettel
kapcsolatosan, lehet e hasonló ügy ? A halálra éheztetett gyerekre gondolok.

Válasz

Bombayné  Varga  Mónika:  A  jelzőrendszer  jól  működik   összeszokott  csapat  van,  azt
gondolom, hogy ilyen nálunk nem fordulhat elő. Ami nem történik arra jelzés történik arra
reagálni kell. 

Hozzászólás

Lőrincz  Illés  képviselő:  Sokszereplős  együttműködésben  a  koordinátori  szerv  a
gyermekjóléti szolgálat. És jól működünk….

Bombayné Varga Mónika: Igen. 

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

                                         30/2013.(IV.23.) képviselő-testületi határozat:
            
Ikrény  Község  Önkormányzata  képviselő-
testülete a települési gyermekvédelmi munkáról
és az Ikrényi Mikrotérség Gyermekjóléti 
Szolgáltatást Ellátó Intézménye 2012-es évi 
gyermekjóléti munkájáról szóló beszámolóját 
elfogadja, megállapítva, hogy a nehezedő 
körülmények ellenére az ellátás jó szintű.

Felelős: Komjáti János jegyző
Határidő: azonnal

2./ A településen működő civil szervezetek tájékoztatja tevékenységükről (nyugdíjasok, horgász 
    egyesület) (írásos előterjesztés)
    Előadó: civil szervezetek vezetői
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Németh Tamás polgármester: a nyugdíjas klub vezetője sajnos nem tud jelen lenni. Engem
kért meg a tájékoztatásra.  Én többször is  ellátogatok hozzájuk. Nagyon egységes,  nagyon
szervezett,  lelkes  társulatról  van  szó.  50  +  1  fő  tiszteletbeli  tagja  van  a  szervezetnek  és
folyamatosan  bővülnek.  Sok  rendezvényen  részt  vesznek,  eleget  tesznek  a  felkérésnek,
kirándulásokat szerveznek.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólások:

Pallang  Attila  alpolgármester:  csak  kiegészítésként,  ami  nem szerepel  a  tájékoztatóban,
nyáron  2012-ben  az  utcabálon  is  sütöttek  palacsintát.  Tavaly  6-7  alkalommal  történt
palacsintasütés.

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

                                         a települési nyugdíjas-klub tájékoztatóját tevékenységéről
                                                                   e l f o g a d j a 

Horgászegyesület tájékoztatója:

Németh Tamás polgármester:  komoly  haltelepítés  folyt  az  elmúlt  időszakban,  3965 kg.
Tavalyi  évtől  ivóvize  is  van  a  területnek.  Megkérem elnök  urat  szóban  is  egészítse  ki  a
beszámolót.  A  közgyűlésen  hallhattuk,  komoly  gazdálkodás  folyik.  A  tó  környéke  szép
terület, öröm kimenni a horgásztóhoz.

Somogyi Ferenc elnök:  nem kívánok kiegészítést tenni, mindent leírtam a tájékoztatóban,
ezek az adatok sok mindent takarnak, egy részük már nem is érvényes már ami a telepítés
tömegét illeti. 
Kérdés nem hangzott el

Hozzászólások:

Pallang Attila alpolgármester: egymást is segítik az ikrényi egyesületek. Ahogy látom, jól
működik a kapcsolat. 

Somogyi  Ferenc  horgászegyesületi  elnök: mindig  is  jól  működött  a  kapcsolat  a  civil
szervezetek között. A telepített hal mennyisége 4250 kg-ra emelkedett. 

Az  előterjesztéshez  több  kérdés,  hozzászólás  nem  volt  Ikrény  község  önkormányzata
képviselő – testülete 5 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal 
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Az Ikrényi Horgászegyesület működéséről szóló
tájékoztatást
e l f o g a d j a

3./ 2012. évi belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása  (írásos előterjesztés)
    Előadó: Komjáti János jegyző

Komjáti János jegyző: minden évben november közepéig fogadják el a következő évi belső
ellenőrzési tervet a testületek. Ezt követően jegyzői feladat ennek megszervezése. Társulás
keretében végeztetjük ezt a munkát. A 2012 évben az önszerveződő közösségek támogatása
volt a terület. Ezt a munkát elvégezték. Látható, hogy különösen nem tárt fel hiányosságot,
hibát az ellenőrzés. Fő problémája volt, a civil szerveztek elszámolásának rendszere. Eleget
tettünk ennek. A hiányosságot orvosoltuk.  Elfogadásra ajánlom. 

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.

                                         31/2013.(IV.23.) képviselő-testületi határozat:
                                        
Ikrény  Község  Önkormányzata  képviselő-
testülete a 2012. évi belső ellenőrzési jelentést, a
mellékelt formában  e l f o g a d j a. 
Intézkedési tervében rögzített feladatának már 
eleget tett, miszerint a támogatások igényléséhez 
készít eljárásrendet, és igénylő lapot. 
 

Felelős: Németh Tamás polgármester
  Komjáti János jegyző

Határidő: folyamatos
                                     

4./ Horgászegyesület kérelme.

Pallang Attila alpolgármester: elhangzott egy konkrét fejlesztésre irányuló kérés. Az elmúlt
két évtizedben is létezett  képviselői keret. Ezt mi az idei évben visszahoztuk, melyet  csak
közösségi  érdekre  lehet  felhasználni.  Konkrét  igény  lenne  egy  esőbeálló  kialakítása.  A
javaslatom a következő lenne: 120 ezer forintot ajánljunk fel az esőbeálló finanszírozásra,
mely 3 képviselő keretéből össze fog jönni. Május hónapban lenne aktuális. Így ha a mai
ülésen  elfogadásra  kerül  rendelkezésre  állhat  május  elején.  Úgy  gondolom,  hogy  legyen
nyoma annak, hogy ki, mire ajánlotta fel. 

Németh Tamás polgármester: idekapcsolódóan azért megemlítem, hogy a 120 ezer forintot
átutaltuk az egyesület számlájára. Pallang Attila, Ferenczy Tamás Lőrincz Illés felajánlanak
összesen 120.000 forintot az ikrényi horgásztónál kialakítandó esőbeállóhoz.
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Az  előterjesztéshez  több  kérdés,  hozzászólás  nem  volt  Ikrény  község  önkormányzata
képviselő – testülete 5 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza.

                                         32/2013.(IV.23.) képviselő-testületi határozat:
                                        
Ikrény  Község  Önkormányzata  képviselő-
testülete  tudomásul  veszi,  hogy
Pallang  Attila,  Ferenczy  Tamás  és  Lőrincz
Illés  települési  képviselők  40-40.000  Ft
képviselői  alapjáról  lemond,  és  így  az
összeget  működési  tartalékba  helyezi,  a
működési  tartalék  terhére  120.000  Ft
összeggel  támogatja
az Ikrényi Horgászegyesületet a horgásztónál
kialakításra   kerülő esőbeálló megépítéséhez.

                                        
                                         Felelős: Németh Tamás polgármester
                                                      Komjáti János jegyző

         Határidő: azonnal

Somogyi Ferenc egyesületi elnök: Nagyon köszönöm a képviselő uraknak. 

5./  Ikrény község zajra vonatkozó környezetvédelmi rendeletének felülvizsgálata
     Előadó: Komjáti János jegyző

Németh Tamás polgármester: Lakossági észrevétel érkezett hozzám. A kérés úgy szól, hogy
szombat  déltől  vasárnap  estig  ne  lehessen  fűnyírót,  motoros  gépeket  használni,
villanymotoros fűnyírók előnyben. Látható, hogy két részre osztott a település. Az életvitel
tekintetében egy régebbi egy újabb. Van az új rész ahol úgy alakultak ki a telkek, hogy ha a
lakó hátra megy a kertbe, pont öt szomszéddal kerül hang és vizuális kapcsolatba. Amit tesz,
azt  öt  szomszéd észleli.  Egyetértek  abban, hogy vasárnap délben ne szóljon fűnyíró.  Úgy
kellene nekünk megalkotni ezt az egészet, hogy mindenkinek jó legyen. Mivel főleg az új
részről érkezik ez a jelzés. Annak híve, hogy a település többi részére is rá legyen erőltetve,
nem vagyok.

Komjáti János jegyző:  Tisztelettel tájékoztatja a testületet, hogy a tavalyi esztendőben már
konkrét normaszöveg beterjesztésével javasolta a kérdéssel való foglalkozást. Akkor a testület
levette a kérdést napirendről kicsit az aktualitását vitatva. Látható már, hogy van jogosultsága
a községben a kérdésnek.

Pallang Attila alpolgármester:  én is  az új  részen lakom és nem lakó- pihenő övezetnek
tekintem,  hanem falunak.  Látható,  hogy  az  utóbbi  időben  a  falunak  nevezett  települések
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hogyan alakulnak át. Az új részen is vannak, akik gazdálkodnak. Egyetértek abban is, hogy
nem kell kettébontani a falut. A falu egy egész egység. Úgy kellene meghozni a döntést, hogy
tehetünk bele korlátozást,  csak ne legyen túl szigorú. Azzal egyetértek,  hogy ünnepnap és
vasárnap egésze és egy része megfontolandó, hogy ne legyen zajkeltés. Kivételt képez, aki
építkezik.  Az építkezéshez  kötődő  normális  zajt  köteles  elfogadni  a  környezet.  Ez  külön
kategória. Szombat déltől hétfő reggelig korlátozzuk a motoros gépek használatát,  így elég
drasztikusnak tartom. Tűzgyújtási rendeletünket hoznám példának. Először lehetetlennek tűnt,
hogy kétszer lehet csak tüzet gyújtani, de már kezdenek rászokni az emberek. Átállási időszak
lenne ebben is. 

Hozzászólások:
Ferenczy  Tamás  képviselő:  engem  ez  nem  zavar.  Az  utcánkról  15  macska  ürülékével
találkozom nap, mint nap a saját ingatlanomon. A fűnyíró meg ne zörögjön, a macska meg
odamehet. 

Kérdés:

Pallang Attila alpolgármester: A jegyző úrhoz lenne kérdésem, van egy általános törvényi
háttér a zajkeltés szabályozására vonatkozóan?

Válasz:

Komjáti János jegyző:  ilyen  általános szabályozás  nincsen. A települési  önkormányzatok
szűkíthetik.  Eléggé  kevésbé  szabályozott  volt  a  kérdés  Magyarországon  az  utóbbi  időben
fellépett a szabályozási igény.  

Hozzászólások

Pallang Attila alpolgármester: két konkrét esetet említenék géphasználattal kapcsolatosan a
közvetlen környékünkön van olyan lakó, aki a fűnyírást fűkaszával úgy oldja meg őrületbe
kerti a szomszédokat. Reggel 9-től délután 4-ig fűkasza hangja hallható. 
Más kategória, ha valaki lejárja a környezetének tekinthető családokat és velük megbeszéli,
hogy ezt tervezi, mint hogy szó nélkül hangerővel legyenek. Legyen ilyen rendelet legyen
meghúzva egy határ.  De ne korlátozzuk a mezőgazdasággal foglalkozóknak a tevékenységét.
Vasárnap és ünnepnappal tudok korlátozást elképzelni. 

Németh Tamás polgármester: 50 Db-nél  hangosabb gépet  hétköznap  reggel  7-20 óráig,
szombaton  8-19  óráig  lehessen  használni,  vasárnap  és  ünnepnap  nem  lehet.  Ettől  eltérő
időpontra kivételesen indokolt esetben külön engedélyt a polgármestertől lehet kérni. 

Az  előterjesztéshez  több  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

4/2013. (IV.24) önkormányzati rendeletet
a környezeti zajvédelemről
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6./ Falunap szervezése.
     Előadó: Németh Tamás polgármester

Németh Tamás polgármester ismerteti,  hogy minden  az  előzetes  terveknek megfelelően
halad.  A  programok  tisztázottak,  a  rendszer  átlátható,  működőképes.  Mindenki  tudja  a
feladatát,  szervezi, rendezi a számára meghatározottakat. Még az előző évnél is sikeresebb
falunap  van  kialakulóban.  Az  étkezés,  étkeztetés  tűnik  a  sarokpontnak.  Ott  még  vannak
tisztázható kérdések, amelyek az előző ülés óta is nyitottak.  Jó a gond, hiszen sok csapat
jelentkezett. Ez azt jelenti, hogy az elmúlt évben ez is nagyon sikeres volt. Biztos benne, hogy
egy nagyon sikereset szervezünk ebben az évben is.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el 

A polgármester kérésére a képviselőtestület 5 igenlő egyhangú szavazattal

a falunap szervezése állásáról szóló polgármesteri tájékoztatást elfogadja.

Interpellációk, bejelentések, javaslatok
 
1.Tűzgyújtással kapcsolatos lakossági kérelem

Németh Tamás polgármester: Konkrét lakossági bejelentés érkezett hozzám. Azt javaslom,
hogy szombaton délelőtt ne lehessen tüzet gyújtani. Az emberek többsége szombaton délelőtt
takarít, teregeti a mosott ruhákat. Módosítási javaslat: tűzet gyújtani szerda-szombat, 7-11 ig
lehetne. 

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólások

Pallang Attila alpolgármester: ne korlátozzuk szombaton.

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

                                         33/2013.(IV.23.) képviselő-testületi határozat:
                                         
Ikrény  Község  Önkormányzata  képviselő-
testülete nem kívánja módosítani az avar és kerti
hulladék nyílt téri égetése, valamint a háztartási
tevékenységgel  okozott  légszennyezés  helyi
szabályairól szóló 15/2011./IX.25./önkormányzati
rendeletét,  így  íz  erre  irányuló
kezdeményezést elutasítja.
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                                         Felelős: Németh Tamás polgármester
                                                       Komjáti János jegyző

         Határidő: azonnal

2. Facebook televízió kezdeményezése

Németh  Tamás  polgármester:  A  Facebook  tv  munkatársa  keresett  meg  azzal,  hogy
készítenének egy etapot Ikrényről és bizonyos időközönként leadnák. Ennek van egy összege
évi, 200 ezer forint körüli összeget takarna.100 ezer forint / negyedév egy kisfilm elkészítése.
Nem  hiszem,  hogy  annyi  reklámot  hozna.  Szerintem  ez  sokba  kerülne,  más  módon
tájékoztassuk a település lakosságát.

Pallang Attila alpolgármester: még nem is hallottam erről. Ha a youtube-ról feltöltenénk az
anyagot a települési honlapra innentől kezdve kábel tv funkciót látna el.  Korlátozás nélkül
kell egy video menü a honlapra és kész.

Németh  Tamás  polgármester:  megkérjük  Fodor  Ildikót,  hogy  nézzen  utána  ennek  a
dolognak.

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

                                         34/2013.(IV.23.) képviselő-testületi határozat:
                                        

Ikrény  Község  Önkormányzata  képviselő-
testülete  nem  kíván  megállapodást  kötni  a
települést népszerűsítő  anyag elkészítésére a
Facebook  Televízióval,  így  az  erre
irányuló kezdeményezést elutasítja. 

                                         Felelős: Németh Tamás polgármester
                                                       Komjáti János jegyző
                                         Határidő: azonnal

3.Pályázat benyújtása közbiztonság növelő pályázatra

Komjáti János jegyző ismerteti, hogy kiírásra került a „szokásos„ BM pályázat. A
célok közül a település pillanatnyilat a közbiztonság növelését szolgáló pályázatra tud
anyagot készíteni. Ismerteti a feltételeket és a települési megfelelést.

Németh Tamás polgármester: Elmondja, hogy kell pályázni a településnek és nem
100%-os a támogatás a hitelkonszolidáció miatt. Így is jók a feltételek és indulni kell.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el

Képviselőtestület  polgármester kérésére egyhangúlag – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozza:

                                 35/2013. /IV.23/ képviselő-testületi határozat   

Ikrény  Község  Önkormányzata  Képviselő-
testülete  pályázatot  nyújt  be az önkormányzati
feladatellátást  szolgáló  fejlesztésekhez
kapcsolódó támogatásokra a 4/2012./III.1 / BM.
rendelet  alapján  a  közbiztonság  növelését
szolgáló  fejlesztések  megvalósítása
célra  a  pályázathoz  a  benyújtott  költségvetés
alapján  a  projekt  összköltsége
3.710.813 Ft. A pályázott összeg  2.968.650 Ft
 a pályázat önrésze  742.163 Ft.
 A  pályázat  önrészeként
hétszáznegyvenkettőezer-egy-százhatvanhárom
forintot  az  éves  költségvetési  rendeletében
tervezett fejlesztési  tartalék terhére biztosítja.
Utasítja  a  tisztségviselőket  a  pályázat
elkészítésére és benyújtására.

                                    Felelős: Németh Tamás polgármester
                                                  Komjáti János jegyző
                                    Határidő: 2013. május 2.

                                            

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

K. m. f.

     Németh Tamás                  Komjáti János
       polgármester              jegyző

Hitelesítők:
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                    Ferenczy Tamás Pallang Attila
                                   képviselő     képviselő
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