
Köszöntjük Önöket az Ikrényi Hírek legfrissebb számának megjelenése alkalmából.  

A következő oldalakon törvényi kötelezettségünknek is eleget téve, szeretnénk 

beszámolni a képviselő testület és az önkormányzat elmúlt négy évében végzett 

munkájáról, működésének lehetőségeiről, nehézségeiről és eredményeiről.   

Bár a lakosság körében az elvégzett munkákat, eredményeket mindig a polgármes-

ter nevéhez kötik, valójában a képviselő testület által meghatározott feladatok vég-

rehajtása a polgármester legfőbb dolga. A képviselő testület segítheti és akadályoz-

hatja is a polgármester mindennapi munkáját.  Az elmúlt négy évben egy egységes, 

jól működő képviselő testület látta el ezt a feladatot, nem minden vitától mente-

sen, de mindig szem előtt tartva a település és a lakosság érdekeit.  

Minden tervünk megvalósulása, ami szebbé, jobbá, kényelmesebbé tette az ikrényi 

lakosok mindennapi életét az a képviselő testület négy éves kitartó munkájának és 

a lakosság összefogásának az eredménye.  

Ezúton is köszönjük a bizalmat és a rengeteg támogatást, amit az elmúlt években 

kaptunk. 

               Tisztelettel: 

AZ IKRÉNYI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA 

2014. szeptember 25. 
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Tisztelt Ikrényi Lakosok! 

Az Önök  

polgármestere és képviselői :  

Tóth Ildikó, Fodor Ildikó, Ferenczy Tamás, Csáki István, Németh Tamás (pm), Lőrincz Illés, Pallang Attila 



Írta: Németh Tamás, polgármester 

A 4 éves ciklus valójában 2 éves fejlesztési időszakot takar, hiszen az első két évben a csőd 

közelébe jutott település pénzügyeit kellet rendezni, hogy lehetőséget teremtsünk a pályáza-

tok önrészeinek és a fejlesztések anyagi hátterének.  

Sajnálatos módon így a környező településekhez képest 6 év hátrányba kerültünk az Európai Uniós forrá-

sok lehívásának tekintetébe.  Tovább súlyosbította a település 2010. évi rossz anyagi helyzetét, hogy a Kö-

zségüzemeltető Kft. további 7,7 millió forint tartozást halmozott fel.  

Ahhoz, hogy településünkön fejlesztéseket végezhessünk, csökkenteni kellett a működési kiadásokat és 

növelni a fejlesztési célra fordítható bevételeket.  

Önkormányzatunk 2014-es költségvetésének fő összege 100 millió Ft. Ebből az összegből néhány millió 

forint az, ami fejlesztésekre, járdákra, pályázati önrészekre fordítható. Képviselő testületünknek 2012-re 

sikerült stabilizálni a község pénzügyi helyzetét, de ez még mindig nagyon törékeny egyensúly. Egy rosszul 

átgondolt befektetés, pályázat hosszú évekre gúzsba kötheti településünk lehetőségeit. A két év alatt fel-

halmozott tartalék pedig a pályázatok előfinanszírozásához elengedhetetlen. (A pályázatok nagy része utó-

finanszírozott, ami azt jelenti, hogy a megnyert összeget, csak a beruházás megvalósulását követően, vagy 

egy adott készültség esetén kapja meg az önkormányzat.) A ravatalozó felújításakor az elkészülés után  

5 hónappal kaptuk meg a pályázaton megnyert pénzt és még szerencsésnek mondhattuk magunkat.  

Bár az állam átvállalta az iskola fenntartási költségeit és a Sportcsarnok hitelét, elvette településünktől a 

gépjárműadó 60%-át, az átengedett SZJA-t (23 millió forint) és az iparűzési adó egy részét. Településünk 

így nem profitált abból, hogy megszabadultunk a hiteltől. Azok a települések amelyek nem rendelkeztek 

hitellel 20-30 millió forint közötti összeget kaptak az államtól településfejlesztésre (utakra, járdákra, árkok-

ra).  

A kiadási tételek csökkentésével több millió Ft megtakarítást értünk el. Csak néhány a meghozott intézke-

dések közül, amelyek az önkormányzati intézményeket érintették: közüzemi fogyasztások ellenőrzése, túl-

zott fogyasztási igények visszamondása, központi fénymásoló beállítása (200 e Ft/év), központosított meg-

rendelés (tisztítószer, szakmai anyag, irodaszer), meglévő telefonvonalak felülvizsgálata, stb.  

A fejlesztési bevételek növekedésénél szerepet játszott, hogy kialakítottunk 12 építési telket, értékesítet-

tük a meglévő három telket és vásároltunk majd továbbértékesítettünk telket az Arany János utcában.  

Növekedett az iparűzési adó bevétel. Növeltük a Sportcsarnok kihasználtságát, ezáltal sikerült elérnünk, 

hogy a működési kiadásokat fedezni tudjuk., ami több mint 10 millió forint évente.  

A jobb átláthatóság érdekében nem kronológiai sorendben, hanem a 2010-ben meghirdetett programunk 

pontjai szerint szeretném bemutatni a munkánkat.  

 

Megvalósult terveink, négy év eredményei 
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1. TELEPÜLÉSÜNK RENDEZETTEBB LEGYEN 

 

Kastélytér és környékének rendezése:  

 2010 októberében a Kastélytér közepén még egy omladozó lakóház állt. Mögötte gyalogösvényekkel 

átszőtt, szeméttel teli cserjés bokros terület.   A lakóház örökségvédelmi engedéllyel elbontásra ke-

rült. A törmeléket elhordattuk, majd a területet fűnyírásra alkalmassá tettük. Azóta a mintegy 4000 

m2-t rendszeresen gondozzuk. 

 Képviselő testületünk számos egyeztetés után egy, a társhatóságok számára is elfogadható rendezési 

tervet készíttetett, amely megoldást jelenthet a Kastély és Magtár épületének értékesítéséhez, a 

környezet rendezéséhez. Ahhoz, hogy ezen a területen utak, járdák épülhessenek elengedhetetlen 

feltétele volt a tulajdonviszonyok rendezése. Az 1990-től 2010-ig ennek a megoldására számos kí-

sérlet történt, de egyik sem vezetett eredményre.  

Illegális szemétlerakók megszüntetése, rendszeres szúnyoggyérítés, köztéri padok elhelye-

zése, virágok és fák ültetése 

 Településünk rendszeresen részt vett a tavaszi szemételtakarításban, 

melynek keretében a közutak mellett gyűjtöttük össze a hulladékot. A 

Sport utcai szelektív gyűjtőt kiegészítettük egy használtruha gyűjtő 

edénnyel. Települési újságunkban igyekeztünk mindenki figyelmét felhívni 

a környezettudatos magatartásra.   

 A szúnyoggyérítésre a képviselő testület minden év elején a költségvetés-

ben elkülönítette a megfelelő összeget. Sajnos a megrendelése a szolgál-
tatásnak kissé körülményes. Minden esetben a szúnyogok megjelenésével 

egy időben megrendeljük a gyérítést, de a szolgáltató 1000 hektár alatti 

területért nem száll fel. Győr a közelben lévő szúnyoggyérítéssel foglal-

kozó céget teljes egészében lefoglalta, így gyakran egy velencei céggel kel-

lett dolgoztatnunk.    

Ennek ellenére Ikrényben az elmúlt évek folyamán nem volt kevesebb szúnyoggyérítés, mint bárme-

lyik nálunk sokkal gazdagabb településen környékünkön.  
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 Településünkön az elmúlt négy év alatt számos helyen került kihelyezésre köztéri pad, kényelmesebbé 

téve ezzel a ikrényi lakosok mindennapjait.  

 

 Több helyen történt virágok telepítése: hivatallal szembeni buszmegálló környéke, temető, kereszt, 

temetőút és hivatal előtti virágládák, orvosi rendelő előtti parkoló. 

 Befejeztük a Sport utca mögötti erdősáv kialakítását, aminek eredményeként a 1,5 hektárnyi területet 

az erdészet erdőnek nyilvánította. A területet rendszeresen gondozzuk. 

 

 

 



5 

IV .  évfolyam,  1 .  szám  

 

2. OKTATÁSI INTÉZMÉNYEINK BIZTONSÁGBAN MŰKÖDHESSENEK 
nem sértve a választópolgárok szabad iskolaválasztási jogát 

 

Ikrényi Általános Iskola 

2011-ben az Abdai Zrínyi Ilona Általános Iskolával társulási megállapodást kötöttünk, mely értelmében az 

Ikrényi Általános Iskola tagintézménnyé vált úgy, hogy a 8 osztályos oktatás helyben maradt.   

A társulási megállapodással évi 6 millió forint plusz normatívához jutott a településünk.  

2011. november hónapjától Ferenczy Tamás az ikrényi képviselő testület tagja tölti be az abdai iskola igaz-

gatói pozícióját, ezáltal az ikrényi iskola vezetése is a kezében összpontosul.  

2013 januárjától az ikrényi iskola működtetését és fenntartását is állami feladatkörbe helyezték.   

Idén nyáron az Intézményfenntartó központtal való egyeztetések eredményeként az iskola épületének régi 

szárnyán lévő tetőfelújításhoz 3 millió Ft állami támogatásban részesülünk.  A felújítás fennmaradó 

részét az önkormányzat finanszírozza, és számítunk az ikrényi lakosok önzetlen munkájára is.  

2014. őszén kialakításra került az iskola előtti biztonságos, térköves parkoló és a bejárathoz vezető gya-

logjárda. 

 

Ikrényi Óvoda 

Képviselő testületünk kiemelt figyelmet fordított az óvodára. Igyekeztünk a lehetőségekhez mérten min-

den segítséget megadni, hogy óvodásaink és az óvoda munkatársai minél jobban érezzék magukat intézmé-

nyünkben.  

 

 Társadalmi munka keretében és magánfelajánlá-

sokból parkolót építettünk az óvoda elé. 

 Közmunka keretében kicseréltük az udvari fő 

szennyvízvezetéket.  

 Esztétikus védőburkolattal láttunk el minden fűtő-

testet. 

 Pályázat útján szigetelőanyagot nyertünk az óvoda 
számára, melyet a padlástéren fektettünk le mele-

gebbé téve ezáltal a csoportszobákat. 
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 Az energiatakarékosság érdekében minden radiátorra ter-

mosztátot szereltünk, szintén közmunka keretében. 

 Új gázkazánt vásároltunk a fűtésrendszerhez. 

 8 év után az egész óvodát kifestettük. 

 Az utolsó terembe szigetelt gipszkarton mennyezetet készí-

tettünk, új takarékos lámpatestekkel. 

 A villamos rendszert felülvizsgáltattuk, a hibákat kijavítattuk. 

 A szülői munkaközösség segítségével két csoportszobába is 

esztétikus tároló szekrények készültek. 

 Az épület körül minden járdát újraépítettünk 180 m2 felüle-

ten (szintén közmunka és társadalmi munka keretében). 

 Felújítottuk a már nagyon rossz állapotban lévő tetőt, lefóli-

áztuk, újra léceztük, majd új cserépfedést és bádogozást ka-

pott az óvoda (részben társadalmi munka keretében valósult 

meg). 

 A szükséges eszközöket, öltözőszekrényeket, fektetőket, 

asztalokat, székeket folyamatosan az igényeknek megfelelően 

pótoltuk. 

 Új számítógépet és nyomtatót vásároltunk az óvoda részére, 

megfelelő hátteret teremtve ezzel a szakmai munkavégzés-

hez. 

 Minden évben anyagilag is támogattuk a már hagyományosan 

megrendezésre kerülő Oviolimpiát. 

 A képviselő testület minden évben karácsonykor, a költség-

vetésen túl, játékvásárlásra is külön összeget biztosított az 

óvoda számára. 

 2012-ben pályáztunk az óvodai férőhelyek bővítésére.   

Sajnos az aktuális jogszabályok nem engedik, hogy az intéz-

ményt csak egy önálló csoportszobával bővítsük, amit az ön-

kormányzat saját beruházásként is végre tudna hajtani. Az 

előírásokat betartva duplájára kellene növelni az óvoda alap-

területét, ami 120 millió forintos beruházást jelentene.   

Ez több mint Ikrény egy éves költségvetése.   

Pályázatunkat sajnos forráshiány miatt elutasították.     

Gyopáros Alpár országgyűlési képviselőnk kiemelt figyelmet 

fordít az óvodai pályázatokra. Ismeri, tudja az ikrényi óvoda 

helyzetét és a következő pályázat megjelenésekor támogatja 

az óvoda bővítését.   

Az új létesítmény tervrajzai elkészültek, jogerős építési enge-

déllyel rendelkezünk, a pályázati dokumentáció készen áll a 

beadásra.  
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3. VÁLLALKOZÓBARÁT KÖRNYEZETET ALAKÍTSUNK KI 
a helyi iparűzési adó felülvizsgálata, helyi beruházásoknál, rendezvényeknél az ikrényi vállalkozók  

lehetőségeinek maximális kihasználása, vitás kérdések rendezése  

 

A helyi vállalkozók nagy részével rendszeresen tartjuk a kapcsolatot. Rendezvényeinken, társadalmi mun-

káikban állandó segítő, támogató partnereink.  

A beruházások megvalósításánál előnyben részesítjük a helyi vállalkozók szolgáltatásait, akik ezeket a mun-

kákat mindig kedvezménnyel és lelkiismeretesen végzik el, hiszen az elvégzett munka lakóhelyüket gazda-

gítja. Beruházásaink pénzügyileg átláthatóak, végrehajtásuknál mindig tisztességgel járunk el, amit a helyi 

vállalkozók is igazolhatnak. 

 Képviselő testületünk 2011. évtől az iparűzési adó mértékét 1,9%-ra mérsékelte.  

 2011-ben a Raiffeisen-Agro Magyarország Kft. vezetése megkereste önkormányzatunkat, egy esetle-

ges fejlesztési lehetőség terveivel. Képviselő testületünk az elképzeléseket maximálisan támogatta és 

a rendezési terv módosításával lehetőséget adott a cég központjának ikrényi telephelyen való mű-
ködtetésére. Ennek eredményeképpen 2014 nyarán a Raiffeisen-Agro Magyarország Kft. felavatta az 

új irodaközpontot és raktárhelyiségeket. A beruházás értéke több mint 600 millió forint volt, a cég 

éves árbevétele 15 milliárd forint. Ilyen nagyságú beruházás Ikrény közigazgatási területén eddig még 

nem volt.  

 Településünkön az iparűzési adó bevétel az elmúlt időszakban minimum 15%-kal nőtt és továbbra is  

növekvő értéket mutat.  

 

4. BIZTONSÁGOS, JÓ MINŐSÉGŰ UTAKON, JÁRDÁKON KÖZLEKEDJÜNK 

járdák és utak építése, felújítása, csapadékelvezető és szikkasztóárkok felülvizsgálata 

 

Járdák építése, felújítása 

Miután az önkormányzati pénzügyeket rendbe tettük, 2012 nyarán hozzákezdtünk járdáink felújításához.  

A felújítandó járdaszakaszokat az alapján választottuk ki, hogy közlekedési szempontból óvja a gya-

logos forgalmat, valamint megvizsgáltuk állapotukat és kihasználtságukat. A munkálatok során 

mindig komoly szerepet kapott a társadalmi munka és a közmunka. Közel másfél kilométernyi új járdasza-

kasz épült településünkön 2000 m2 területen. Ikrény közel 8 millió forintot takarított meg azzal, hogy az 

önkormányzat nem vállalkozót bízott meg a munka elvégzésével. 

 

A felújításra került szakaszok: 

 Petőfi utca és Széchenyi utca közötti szakasz (bár a kora 

nem indokolta mégis ez a járdaszakasz volt településün-

kön a legrosszabb állapotban. Teljesen új alapot és padkát 

kellett létrehoznunk, hogy a gyalogosok ne az úttesten, 

hanem az újonnan elkészült gyalogjárdán közlekedjenek).   

 Ady Endre utca eleje (a felújítás előtt az itt lévő járda lej-

tett az árok felé, fagyos időben komoly balesetveszélyt 

okozva).  
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 Vasútsor utca bal oldala (az itt lévő gyalogjárda állapota sok helyen alkalmatlan volt a biztonságos 

gyalogos közlekedésre. Ez a járdaszakasz 1962-ben épült)  

 Győri utca és József Attila utcákat összekötő járdaszakasz „kis út” (ezt a szakaszt nem csak az ott 

lakók, hanem a gyógyszertár miatt a település szinte minden lakója használja. Felújítását társadalmi 

munkában végeztük, ahol nagyon sok ikrényi lakos segített az új járda elkészítésében.  

 Egészségház és a „kis út” közötti szakasz 

 Sport utca és Ady Endre utcai buszmegálló között új járdaszakasz megépítése (ezen a szakaszon a 

gyalogosok biztonságos közlekedése volt az elsődleges szempont) 

 

Utak 

A sport utcában forgalomlassítók kerültek 

kiépítésre. 

Az „új részen„ több helyen a kanyarokban  

„K” szegélyeket építettünk be, hogy megaka-

dályozzuk az útpadka beszakadását. 

A „kis bolt„ előtt útpadkát építettünk ki.   

 

 

Csapadékelvezetés 

Ikrény belterületének csapadékvíz elvezetése a legtöbb utcá-

ban szikkasztással oldható meg. A hidak alatti átereszek bizto-

sítják a felgyülemlett víz egyenletes eloszlását.  

Településünk néhány utcájában (József Attila-, Ady utca) ko-

moly problémát jelent a csapadékvíz elvezetésének a megol-

dása.  

A József Attila utca végén, a Sportcsarnokkal szemben 2010. 

év őszén átereszt építettünk ki egy ülepítő aknával, majd az 

árkot befedtük. A Vasútsor alatti átereszt átmosattuk, azon a 

csapadékvíz akadály nélkül átfolyik.  

Tárgyalásokat kezdeményeztünk a Kapuvári Vízitársulat és a 

Kisalföldi Erdőgazdaság képviselőivel egy esetleges vízelvezető 

árok kiépítésének a lehetőségeiről a József Attila utcától. A 

geodéziai felmérések eredménye, hogy néhány helyen két 

méter mély árokra lenne szükség, amíg elérnénk a régi  
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öntözőcsatornát, amely a Holt Rábát köti össze a Rózsás- Kanálissal majd a Rábcával. A Kapuvári 

Vízitársulat ígéretet tett, hogy hozzájárul az öntözőcsatorna kitisztításához. Ebből külterületen már el is 

készült egy szakasz. Még az erdészet állásfoglalása kell a kialakítás előtt, hogy milyen hatással lehet az élő- 

és állatvilágra az utcáról átfolyó csapadékvíz.  

Az Ady Endre utca végi árokrendszer kiépítése a napokban megtörténik. A kialakítás most csak átmeneti, 

a hirtelen lehulló csapadék elvezetését segíti a leginkább veszélyeztetett ingatlanokról.  

 

5. A KÖZMUNKAPROGRAMBAN RÉSZTVEVŐ MUNKAERŐ ÉSSZERŰBBEN  

LEGYEN KIHASZNÁLVA 

 

2010 után a közmunka program jelentősen átalakult Magyarorszá-

gon. Az előző évekhez képest kevesebb közmunkást alkalmazhat-

tunk. Ennek ellenére településünkön közel 6 hektárnyi területen 

végzünk parkgondozást, gondnoki teendőket látunk el az óvodá-
ban, hivatalban, orvosi rendelőben, játszótereinken és a temető-

ben. Közmunkásaink falugondnokunk vezetésével jelentős szere-

pet vállaltak a járdaépítésben, rendezvényeink elő-és utómunkála-

taiban. Munkaidőn túl sokan közülük mindig részt vettek a társa-

dalmi munkákban is.  

 

Falugondnokunk a téli időszakban egy 8x8 méteres rendezvény-

sátrat készített, amelyet immár két éve használunk rendezvénye-

inken.  

Közmunka keretében szüntettük meg a hivatal pincéjének állandó 

beázását. A pincénkbe (irattár) 2011-ig folyamatosan befolyt a 

szennyvíz, és a csapadékvíz.  A hibát feltártuk, elhárítottuk, új jár-

dákat építettünk és egy szikkasztó gödröt a csapadékvíznek. Ért-

hetetlen módon a hivatal és a posta nem volt rákötve a már 10 

éve üzemelő központi szennyvíz hálózatra. 2011-ben ezt a felada-

tot is elvégeztük.  

A közmunkások munkáját polgármesterként én irányítom és ellenőrzöm. Nagy segítségemre van ebben a 

település által alkalmazott falugondok.  

 Úgy érezzük, hogy az elmúlt évek során sikerült településünk zöld területeit, virágos részeit rendben tar-

tanunk, szebbé téve ezáltal az itt élők környezetét. 

 

6. AZ ÖNKORMÁNYZATI MŰKÖDÉS ÁTLÁTHATÓBB LEGYEN A  

VÁLASZTÓPOLGÁROK SZÁMÁRA 

 

Önkormányzatunk az elmúlt 4 év folyamán igyekezett a lakosság számára megadni minden információt. 

Évente egy alkalommal falugyűlést, egy alkalommal pedig közmeghallgatást tartottunk a lakosok számára. 

Minden testületi ülést meghirdettünk és a testületi ülésen résztvevő lakosoknak a kérdéseit, észrevételeit 

meghallgattuk, azokra választ adtunk.  

Az Ikrényi Hírekben leírtuk az aktuális pénzügyi helyzetet, fejlesztéseinket, lehetőségeinket és korlátain-

kat. 
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A lakossági igényeknek, kéréseknek, kérdéseknek mind hivatali, mind települési, mind polgármesteri szin-

ten igyekeztük mindig megfelelni. 

A kapcsolattartás a lakossággal a nagy taglétszámmal rendelkező civil szervezeteinken keresztül is műkö-

dött. 

7. A TEMETŐ RENDEZETTEBB LEGYEN 

 

2010. év végén első lépésként elbontottuk a régi és az új temető közötti düledező, rossz kerítést.  

Virágágyásokat alakítottunk ki és minden évben újra virágosítottuk azokat. Az 

igényeknek megfelelően padokat helyeztünk el. Egy sikeres pályázat útján lehető-

ségünk nyílt a ravatalozó épületének felújítására, és a hozzá vezető gyalogsétány 

kialakításra. Erre a gyalogútra már nagyon régen vártak az ikrényi lakosok, mind 

az új-, mind a régi lakórészen.  

A ravatalozóhoz tartozó nyitott, fedett 

rész méltó környezetet biztosít az el-

hunytak végső búcsúztatásához.  

A Pannon-Víz támogatásával sikerült a 

régi közkifolyó helyett egy esztétiku-

sabb vízvételi lehetőséget biztosítani a 

hozzátartozóknak.  

Az igényeknek megfelelően kihelyezésre került egy mobil WC 

kabin. 

 

8. A CIVIL SZERVEZETEK KIEMELT TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLJENEK 

 Az elmúlt 4 év során mindig kiemelt figyelmet fordítottunk civil szervezetinkre. Támogatásaikat az igé-

nyeknek megfelelően átutaltuk, pályázataikhoz az önrészt és az előleget biztosítottuk, költségvetésen túli 

kéréseiket lehetőség szerint teljesítettük. Fontos kiemelni, hogy civil szervezeteink tagjai állandó résztve-

vői, segítői, támogatói rendezvényeinknek. 

 

Ikrényi Horgász Egyesület: Az évi 200 000 Ft támogatá-

son túl támogattuk az ivóvíz bevezetését, a tó megvásárlásá-

hoz szükséges földmérői munkadíjat és képviselői költségke-
retből a parton felállított esőbeállót, a filagóriát.   

50 000 Ft-tal hozzájárultuk az Audi ETO vendéglátásához ez 

év nyarán. 

 

Ikrényi Polgárőr Egyesület: Az éves 500 000 Ft-on túl 

támogattuk a polgárőrség 10. jubileumi összejövetelét. Segí-

tettük a polgárőr autó pályázatának előkészítését és a meg-

nyert pályázat után 4 300 000 Ft előleget biztosítottunk.  
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Nagy örömünkre szolgált az új polgárőr autó szolgálatba állítása, hiszen hosszú évekre biztosítottuk ezzel 

a polgárőrség zavartalan működésének egyik fő feltételét. 

 

„Ikrényi Templomért” Alapítvány: Az évi 200 000 Ft támogatáson túl támogattuk az új zászlórudak 

felállítását, a templom 20. évfordulójának méltó megünneplését, a bérmálást és a múlt hónapban a képvi-

selő testület megszavazta a sekrestye felőli kültéri ajtó cseréjét.  

 

Nefelejcs Nyugdíjas Klub: Nagy örömére szolgált a képviselő testületnek, hogy egy egységes, összetar-

tó nyugdíjas közösség alakult településünkön. A 65 fős taglétszám folyamatosan növekszik. Szeretnénk, ha 

valamilyen formában minden ikrényi nyugdíjas tagja lenne ennek a közösségnek. Évi 300 000 Ft támogatás-

ban részesülnek az önkormányzat részéről.  

Külön büszkeség településünk számára, hogy a klubon belül megalakult a Nefelejcs Dalkör, amely már ál-

landó résztvevője minden települési rendezvénynek és egyre gyakrabban kapnak meghívást más települé-

sekről is. A képviselői keretből támogattuk fellépő ruhájuk megvásárlását. 

 

IKRÉNY SE: Az ikrényi labdarúgóknak évi 800 000 Ft támogatást biztosítunk. Ezen felül fizetjük a sport-

öltöző közüzemi számláit, a víz, villany, gáz, riasztó költségeit. Biztosítjuk a gépparkot és az üzemanyagot 

is a sportpálya és környékének fűnyírásához. Ez közel 600 000 Ft kiadást jelent még településünknek.   

Az idei év kivételével a sportpálya fűnyírását is közmunka keretében végeztük el. Idéntől csak a pálya mel-

letti részt nyírják közmunkaprogram keretében munkatársaink.   

2011-ben pályázat keretében 2 millió Ft támogatást nyertünk az Ikrény SE részére. Ezt a pályázat értelmé-

ben 1 millió Ft-tal kellett kiegészíteni. Ezt az összeget eszközökre, felszerelésekre költöttük a sportegye-

sülettel egyeztetve. 

2012-ben pályáztunk egy új sportöltöző felépítésére.  

Pályázatunk sikeresnek bizonyult. Két részletben nyertük el a 14 millió Ft támogatást. Jó kapcsolatunk 

eredményeként társasági adójának egy részével támogatta az új sportöltöző megépülését a TUTTI Kft. és 

az Avapack Kft.  

Az elnyert támogatást önkormányzatunknak még 8,5 millió Ft-tal kellet kiegészítenie, hogy kulturált körül-

ményt teremthessünk nem csak labdarúgóinknak, de falunapi rendezvényinknek és a strandröplabda ver-

senyeknek is. 

Az öltözőt nem a jelenlegi helyén képzeltük el, de az építési szabályzat és az akkor még érvényben lévő 

rendezési terv nem engedett más lehetőséget.   

Azzal, hogy településünk számos tagja segítette 

munkájával az öltözőt 7,5 millió Ft-ot spóroltunk a 

településnek. Ehhez rengeteg egyeztetésre, utánjá-

rásra és felkérésre volt szükség, de úgy érezzük 

megérte. 

Idén szeptemberben felszerelésekre szintén nyer-

tünk közel 1 millió Ft-ot. 
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Iskolai sportkör:  Évi 750 000 Ft támogatásban részesül, melyből az önkormányzat sportcsarnok bérleti 

díj címén 350 000 Ft-ot vissza is vesz (az iskola az intézményfenntartó központtal kötött megállapodás 

értelmében hétköznap 8-16 óráig térítésmentesen biztosítja a sportcsarnokot az iskolai testnevelés órák 

és délutáni sportfoglalkozások megtartására - természetesen, ha ezen időszakban valaki ki szeretné bérelni 

a sportcsarnokot, a tanórák átszervezésével erre is van lehetőség és számos példa).  

A fenti 350 000 Ft az esti edzések díját tartalmazza. A fennmaradó 400 000 Ft-ot a korosztályos csapatok 

versenyeztetésére (utazási költségeire, nevezési díjára), illetve szerény mértékben eszközvásárlásra fordít-

juk.  

2012. decemberig a közoktatási törvény betartásával a foglalkozásvezető tanár a kötelező tanóráin túl az 

önkormányzattal kötött megbízási szerződés alapján havi nettó 35-40 ezer forint díjazásban részesült. 

Ezért cserébe vállalta heti 12 óra edzés megtartását (a szerződés szerint csak heti 6 óra lett kifizetve), 

hétvégenként a csapatok utaztatását, versenyeztetését személyes részvételével. 

2013. január 1-től, miután a közoktatás az önkormányzatoktól az állami intézményfenntartó központhoz 

került, az edző ezeket a tevékenységeket mindenféle díjazás nélkül látja el. Kiegészítve azzal a ténnyel, 

hogy a 2014. októberében induló női röplabda NB II. nyugati csoportjában az Ikrényi DSK felnőtt és junior 

csapattal indul, míg a lány Országos Gyermek és az Országos Serdülő Bajnokságban a Győri Diák Röplabda 

Klubbal közös csapatot indít, nagyrészt ikrényi játékosok részvételével.    

Ikrényi Baba-Mama klub: 2012-ben alakult Bognárné Takács Katalin védőnő kezdeményezésére a kö-

zösségbe még nem járó gyermekeknek és szüleiknek. Az önkormányzat minden szerdán délelőtt térítés-

mentesen bocsátja a csarnok tornaszobáját a kisgyermekes szülők rendelkezésére. A képviselők saját ke-

retükből támogatták egy 4x5 méteres szőnyeg vásárlását a klub foglalkozásaihoz. 

 

9. A FALUBAN TÖBB SZABADIDŐS ÉS KULTURÁLIS RENDEZVÉNY LEGYEN 
 

Igyekeztünk úgy összeállítani rendezvényeinket, hogy minden korosztály megtalálja a kedvére való kikap-

csolódási, szórakozási lehetőséget. Figyelemmel kellett lennünk minden esetben Győr közelségére is. 

Ezért úgy állítottuk össze a programtervünket, hogy egy esetleg közelben zajló nagyszabású rendezvény ne 

ütközzön a mi programjainkkal.  Rendezvényeink lebonyolításában komoly szerepet vállaltak a civil szerve-

zetek és településünk lakói. A 2014-es falunapon 150 helyi lakos segítette a 800-1000 ikrényi kikapcsoló-

dását.  



13 

IV .  évfolyam,  1 .  szám  

Településünk nagyobb szabású szabadtéri rendezvényeinek helyszínéül csak a sportpályát és környékét 

tudjuk használni. Úgy gondoljuk, hogy Ikrénynek és az ott lakóknak semmiféle előnye nem származna ab-

ból, ha más községekből, városokból ideözönlő 2-3000 fős rendezvényeknek biztosítanánk helyszínt.  

A 2010. előtt a lakosság körében is népszerű programokat megtartottuk és továbbra is támogatjuk.  

Az önkormányzat szervezésében éves gyakorisággal megvalósuló programok, rendezvények: 

Megemlékezés a Voronyezsi áttörésről (2010. óta) 

Március 15-ei ünnepi műsor (2010. óta) 

Falunap (2010. óta) 

Tiszta udvar, rendes ház; Legvirágosabb porta (2010. óta) 

Egészségnap (2011. óta) 

Utcabál (az ott lakók igényei szerint) (2011. óta) 

Anyatej világnapja 

Családi nap (2010. óta) 

Életfa ültetés   

Október 6-i megemlékezés (2010. óta) 

Fényünnep (2010. óta) 

Falukarácsony  

A Falukarácsony alkalmával minden ikrényi család részére készíttetünk egy naptárt, immáron már negyedik 

éve. Ebben a naptárban Ikrényről készült fotók mellett minden tervezett önkormányzati rendezvény,  

jelentősebb egyházi ünnep, iskolai és óvodai program, esemény megtalálható. Ezt az ajándékot mindig sze-

mélyesen nyújtjuk át a helyszínen és nagy öröm számunkra, hogy minden évben egyre többen jönnek el 

falukarácsonyi ünnepségünkre.  

 

  10. MŰKÖDŐKÉPES IFJÚSÁGI EGYESÜLET LEGYEN 
 

2010-ben megnyitottuk a fiatalok számára az ifjúsági klubot. A fiatalok maguk határozták meg, hogy milyen 

szabályok mentén kívánják működtetni az egyesületet, majd ezt a szabályzatot a képviselő testület is jóvá-

hagyta. Sajnos az önmaguk által kialakított szabályok betartása nem sikerült. Állandó problémát jelentett 

az alkoholfogyasztás, a dohányzás, a hangoskodás és a helységen belüli rongálások. Miután többszöri 

egyeztetés után sem változott a helyzet, a klubot bezártuk.  

Azóta is folyamatosan keressük a lehetőséget, hogy a fiatalok kulturáltan tölthessék el a szabadidejüket.  

Ennek reményében is pályáztunk 2013-ban egy olyan integrált közösségi tér (IKSZT- Integrált Közösségi 

és Szolgáltató Tér) megvalósítására, ahol állandó irányítással, a fiatalság igényeit szem előtt tartva, ők is 

megtalálhatják a szabadidő hasznos eltöltésének a lehetőségét.  

Pályázati elképzelésünket pozitív elbírálásban részesítették, 29 millió Ft vissza nem téríten-

dő állami támogatást biztosítva.  

Az épületről a Sportcsarnoknál szólok bővebben.  
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11. A RÁBCATOROK SPORTCSARNOK HATÉKONYABBAN MŰKÖDJÖN ÉS  

A HELYI LAKOSOK SZÁMÁRA ELÉRHETŐBBÉ VÁLJON 

 

A Rábcatorok Kulturális- és Sportközpont működtetését 2008. óta egy önkormányzat által létrehozott  

Kft. végezte. 2010-re a Kft. 7 700 000 Ft tartozást halmozott fel úgy, hogy közben a rezsi nagy részét az 

önkormányzat fizette.  

Tovább nehezítette a helyzetünket, hogy a sportcsarnok építését végző cég csődbe ment, és a csődelszá-

molók nem fogadták el a 17 millió Ft értékben végzett garanciális javításokat. Ez a munka még 2010. októ-

bere előtt lett elvégeztetve. 14 millió Ft-ot követeltek az önkormányzattól. Majd másfél éves tárgyalás 

eredményeképpen 2 700 00 Ft visszafizetés ellenében eltekintettek a peres eljárástól.    

Az önkormányzat 2011-ben és 2012-ben kiegyenlítette a Kft. tartozásainak nagy részét, majd 2012-ben 

polgármesteri irányítás alá helyezte a sportcsarnokot. Ettől kezdve a polgármester irányította a két 6 órás 

dolgozó munkáját, szervezte és rendezte az épület javításait, karbantartását. Polgármesteri feladattá vált a 

foglalások ütemezése, a partnerekkel való kapcsolattartás, a szerződések megkötése, a csarnok menedzse-

lése. 

A Sportcsarnok működtetése így sokkal gazdaságosabbá vált, hisz megtakarítottuk egy vezető ember bé-

rét. A kiszámíthatóság és a jó szakmai kapcsolatok eredményeként nőtt a Sportcsarnok kihasználtsága és 

elértük, hogy a bevételi oldal fedezi a sportcsarnok kiadásait.  

Az elmúlt négy év alatt számos rangos rendezvénynek adott helyszínt az ikrényi sportcsarnok.  

Volt nemzetközi futsal mérkőzés, judo, kiyo kushin kai országos verseny, de több MB I-es kézilabda csapat 

is rendszeresen nálunk edz (Mosonmagyaróvári KC, Audi ETO). 

Ma már elértük, hogy az év nagy részében kevés új foglalást tudunk fogadni.   

 

FEJLESZTÉSEK: 

 

Fallabdapálya:  

2013. őszére saját forrásokból elkészült a fallabdapálya.  

Ezt a sportolási lehetőséget elsősorban az ikrényiek számára 

hoztuk létre.  

 

IKSZT: Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér („kultúrház”):  

A 29 millió Ft állami támogatással a Sportcsarnokban megvalósuló közösségi tér az ikrényi képviselők  

4 éves munkájának egyik  legnagyobb büszkesége. Ez a tér helyet tud biztosítani intézményeink ünnepei-
nek, rendezvényeinek, önkormányzati és civil rendezvényeinknek, az ifjúságnak, civil szervezeteinknek, és 

növeli a sportcsarnok kihasználhatóságának lehetőségeit. 

A létesítmény két darab 13m2-es irodából, egy 32 és egy 24 m2-es tárgyalóból, teakonyhából és egy  

230m2 –es rendezvényteremből áll.  
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Az elmúlt négy év alatt sikerült elérnünk, hogy a 

sportcsarnok befejezetlen részeit hasznos térré 

alakítottuk, működését kiszámíthatóvá tettük, 

kihasználtságát nagymértékben növeltük.  

Mindezt tettük úgy, hogy megőriztük a sport-

csarnok függetlenségét szervezetetektől, egyesü-

letektől.  

 

 

 

12. A GAZDASÁGI KÖRNYEZET FÜGGVÉNYÉBEN ÚJ TELKEK ALAKULJANAK KI 

a jogi vitát képező telkek mielőbbi értékesítése 

 

 A sportpálya mögötti építési terület már több mint tíz éve behajthatatlan tartozást jelentett önkor-
mányzatunk számára. Bár jogerős bírósági ítélet szerint a tulajdonosnak sokmilliós tartozása volt az 

önkormányzat felé,  a követelés behajthatatlannak bizonyult.  

A telkek esetleges értékesítéséből először két hitelintézetnek fizették volna ki a tartozást -több tíz-

millió Ft értékben-, ebben az esetben Ikrény nem tudta volna követeléseit érvényesíteni.  

Először a hitelintézetekkel és a tulajdonossal próbáltunk közös megoldást keresni a probléma felol-

dására. Miután ez nem sikerült az egyik hitelintézettel közösen a területre kiírt árverésen szerez-

tünk tulajdonjogot, majd a rendezési terv módosítása után építési terület kialakításába kezdtünk.  

Ezen a területen ma számos új családi ház áll és már sok fiatal család beköltözött új otthonába.  

 Nagyon sok munka és utánjárás eredményeként sikerült elérnünk, hogy az ikrényi templom, felszen-

telésének 20. évfordulójára, már önálló helyrajzi számmal rendelkező önkormányzati tulajdonú tel-

ken fekszik.  

2012-ig templomunk egy osztatlan közös tulajdonú területen helyezkedett el, aminek következtében 

semmiféle pályázati eljárásban nem vehetett részt az ikrényi plébánia.  

 A képviselő testület kiemelt figyelmet fordított az új telkek kialakításának lehetőségeire.  

Ennek a koncepciónak megalkotásához figyelembe kellett vennünk Ikrény földrajzi elhelyezkedését, a  

lakossági elvárásokat és a törvényi lehetőségeket. Fontos szempont volt, hogy a templom és a hiva-

tal környéke valóban a település központjába kerüljön.  

Egyeztetést kezdeményezve Andrew Hunter Úrral - az Inicia Zrt. ügyvezetőjével - és 

az örökségvédelemmel, kialakult a kastélytér és környékének végleges rendezési terve, 

amely 2014. szeptemberére minden társhatóság számára elfogadható.  

Ezen fejlesztés keretében alakítottunk ki egy közeljövőben megvalósítandó lakóterüle-

tet és egy tartalék lakóterületet Ikrény különböző részein.   
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Ikrény i  Hírek  

Kedves Ikrényiek!  

Az Ikrényi Hírek ezen hasábjain megpróbáltam beszámolni az elmúlt évek munkájának egy részé-

ről, amit településünkért végeztünk. 

A leírtak jól igazolják, hogy egy pénzügyileg stabil, a lehetőségeket ésszerűen kihasználó, jövőkép-

pel rendelkező településsé vált Ikrény az elmúlt négy év során.  

 

Köszönet ezért Ikrény minden lakosának, 

mert összefogásunkkal, egyet akarásunkkal 

egy olyan települést kezdtünk el kialakítani, 

amely minden szempontból kiszolgálja az itt 

élők igényeit.  

 

Tisztelettel:  

Németh Tamás  

polgármester 

 

Ikrény Község Önkormányzata Képviselő testületének hivatalos lapja  

Kiadó: Ikrény Község Önkormányzata · Szerkesztő: Fodor Ildikó (fodor.ildiko@ikreny.hu) 

TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELŐI KERET FELHASZNÁLÁSÁRÓL 

Írta: Dukkon Eszter, aljegyző 

Ikrény községben a képviselők a faluért végzett 

munkájukat teljes mértékben a közösségi érdekek 

szem előtt tartása mellett, a település fejlődése, 

jobbá tétele érdekében – mindenféle ellenszolgál-

tatás nélkül végzik. Az éves költségvetés elfogadá-

sa során azonban évente lehetőség van a képvise-

lők számára képviselői keret megállapítására, 

melynek felhasználásáról minden képviselő maga 

dönt, de szükséges a támogatni kívánt cél képvise-

lő-testület általi jóváhagyása.   

Jelenleg havi 20 000,-Ft-ban van megállapítva a 

képviselői keret összege, melyet a képviselők a 

település fejlődése, szebbé tétele érdekében, kö-

zösségi célra fordíthatnak.  

Azon célok, melyekre a képviselők felajánlást tet-

tek és megvalósultak vagy megvalósulásuk folya-

matban van, az alábbiak:  

 ikrényi iskola parkoló kiépítése  

 az Ikrényi Nyugdíjas Klub parlamenti látogatá-

sának finanszírozása 

 az Ikrényi Horgászegyesület részére filagória 

kialakítása 

 az Ikrényi Horgászegyesület részére földmérő 

munkadíjának kifizetése  

 Harangláb felújítása 

 településnév-tábla rovásírással 

 röplabda-csapat támogatása  

 térfigyelő kamera felszerelése a Sport utca sze-

lektív gyűjtő felőli részén  

 Ikrényi Sportegyesület támogatása  

 temető kapu kicserélése 

 tornaszobába szőnyeg beszerzése  

 biciklitároló kialakítása 

  Nefelejcs Dalkör támogatása (fellépő ruha) 

Bízunk benne, hogy a következő ciklusban is érvé-
nyesülni fog ez az eddig jól működő, a falu fejlődését 

elősegítő gyakorlat.  


