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21/2011.   

                              J e g y z ő k ö n y v 

 

 

 

 

Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011.  december 13-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. Tóth Ildikó képviselő 

                                       5.   Csáki István képviselő 

                                       6.   Ferenczy Tamás képviselő 

                                       7.   Lőrincz Illés képviselő 

 

Tanácskozási joggal: 

8.   Komjáti János körjegyző 

 

Németh Tamás polgármester köszönti a megjelenteket. Majd a jelenléti ív alapján 

megállapítja, hogy a megválasztott 7 képviselőből 7 fő jelen van, így a képviselő-

testület határozatképes, majd megnyitja az ülést.  

 

Németh Tamás polgármester: jegyzőkönyv hitelesítőknek Ferenczy Tamás és 

Fodor Ildikó képviselőket javasolja. 

A jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslatot a képviselő-testület 7 igenlő, egyhangú 

szavazattal elfogadta. 

 
 Németh Tamás polgármester: a napirendi pontok módosítására tennék javaslatot. 5. 

napirendi pontként a településen fizetendő közműfejlesztési hozzájárulás vizsgálatát és 

moratórium bevezetését   javasolnám.  

  

A módosított napirendi pontokat a képviselőtestület 7 igenlő, egyhangú szavazattal 

elfogadta.  

 

N a p i r e n d   e l ő t t 

 

Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról, aktuális feladatokról  

Előadó: Németh Tamás polgármester  / előterjesztés írásban csatolva / 

 

Kérdés: 
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Tóth Ildikó képviselő: lesz-e valami a társadalmi munkából? 
 

Válasz: 

 

Németh Tamás polgármester: az ülés végén interpellációk keretében 

megbeszéljük. 

 

Hozzászólás nem volt  
 

Az előterjesztéshez több kérdés, hozzászólás nem volt, Ikrény község önkormányzat 

képviselő testülete 7 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazattal 
 

 

A polgármester tájékoztatóját a két ülés közötti eseményekről, aktuális 

feladatokról elfogadta. 

 

 

Napirend 

 

1./ Az önkormányzat 2012. évi munkaterve megalkotása 

     Előadó: Komjáti János körjegyző (írásos előterjesztés) 

 

2./ Az ivóvíz és szennyvízelvezetés hatósági árának meghatározása (írásos 

előterjesztés) 

     Előadó: Komjáti János körjegyző 

 

3./ A helyi rendeletek (iparűzési adó, házasságkötés) felülvizsgálata 

     Előadó: Komjáti János körjegyző (írásos előterjesztés) 

 

4./.Az Ikrényi  Templomért Alapítvány kuratóriumi tagjainak megválasztása. 

     Előadó: Németh Tamás polgármester  (szóbeli előterjesztés) 

 

5./ Közműfejlesztési hozzájárulás megfizetése . moratórium biztosítása 

     Előadó: Németh Tamás polgármester ( szóbeli előterjesztés ) 

 

 

Napirend tárgyalása: 
 

1./ Az önkormányzat 2012. évi munkaterve megalkotása 

     Előadó: Komjáti János körjegyző (írásos előterjesztés) 
 

Komjáti János körjegyző: Az elején a számok még hiányoznak, de a jövő heti 

együttes ülésen már láthatók lesznek. A munkatervben szerepel ahogy azt az szmsz 

tartalmazza, hogy júliusban nincs testületi ülés. 11 testületi ülés tervezett, ill. a 
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körjegyzőséggel közösen együttes ülés februárban, áprilisban, augusztusban, 

novemberben és decemberben. Egy plusz ülés került betervezésre, az iskola 

igazgatói pályázat döntésével kapcsolatos. Kettő közmeghallgatást tart a település.  

Minden, amit a központi jogszabály ír, benne van. Nem számolunk év közbeni 

átalakulással. Ezek a beszámolók kerülnek betervezésre.  

 

Kérdés nem hangzott el. 

 

Hozzászólások: 

 

Németh Tamás polgármester: javaslom, hogy a pénzügyi bizottsági ülésre meg 

kell hívni a szervezetek vezetőit. Jelölni kellene a közmeghallgatás és a falugyűlés 

időpontját. 04.27. falugyűlés,  11.23. közmeghallgatás.  

 

Komjáti János körjegyző: A jelzett fórumok közmeghallgatásként betervezésre 

kerültek, az igaz, hogy testületi ülésekhez önálló programként. Természetesen nincs 

akadálya, hogy konkrétan a jelzett két időpontra átírjuk őket és így módosítunk. 

 

Az előterjesztéshez több kérdés, hozzászólás nem volt Ikrény község önkormányzat 

képviselő–testülete a 7 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal, az alábbi 

határozatot hozza: 
 

95/2011. (XII.13.) Képviselő - testületi határozat: 

 

Ikrény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

  2012. évi munkatervét a mellékelt – módosított -   

  formában elfogadja. 

 

Felelős: Németh Tamás polgármester 

        Komjáti János körjegyző 

                                           Határidő: 2012. december 31. 

 

 

 

 

2./ Az ivóvíz és szennyvízelvezetés hatósági árának meghatározása 

     Előadó: Komjáti János körjegyző        (írásos előterjesztés) 

 

 

Németh Tamás polgármester: A Pannon Víz saját maga hoz egy döntés a 

közgyűlésen és az önkormányzat vagy elfogadja vagy nem. 

 

Komjáti János körjegyző: Ma az önkormányzat ármegállapító hatáskör címzettje. 

3 lehetősége van a szolgáltató által meghatározott vízdíjakkal kapcsolatban. Vagy 

elfogadja és rendeletben rögzíti vagy nem fogadja el és a sajátból fizeti ki a 
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különbözetet vagy magasabb összeget szedet be és visszautalja a szolgáltató.  Van 

egy ivóvíz mérő átmérő alapdíja ami a szolgáltatási  díjban benne van 260 Ft/hó volt 

2012-től ez 270/hó lesz. A fogyasztás alapján fizetett 188 Ft-ról 195 Ft-ra változik.  

3,72 %-os emelkedést jelent.  Természetesen az Áfa összege növeli. Még nem 

ismert ksh inflációs ráta alatt marad. 

 

Szennyvíz 379  Ft-ról 394 –re nő, ez 3,96 %-os emelkedés.  

Összességében tehát 3,8 %-os áremelkedés jelenik meg a víz és szennyvízdíjak 

tekintetében.  

 

Kérdés: 

 

Németh Tamás polgármester:  a 7 Ft számlázása megtörténhet? 

 

Válasz 

 

Komjáti János körjegyző: módosítottuk az önkormányzati rendeletet az a 

következő gazdasági évben kerül  érvényesítésre. 

 

Kérdés  

 

Csáki István képviselő: a 3. pont  szerint a csapadékvíz is a rendszerben van. Igaz 

ez ? 

 

Válasz 

 

Komjáti János körjegyző:  Amely település / Győr / rendszere alkalmas rá ott ez is 

működik . Ikrény  rendszere alkalmatlan rá, ez csak a szennyvizet tudja kezelni. A 

rendszer maga létezik a szolgáltató területén. 

 

 

Hozzászólás nem volt nem volt.  

 

Az előterjesztéshez több kérdés, hozzászólás nem volt Ikrény község önkormányzat 

képviselő–testülete a 7 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal, az alábbi rendeletet 

alkotja: 
 

 

                                         Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

                                                               M e g a l k o t j a  

                                                                17/2011. /XII.14/ 

                                                      Önkormányzati rendeletét  
 

 

az ivóvíz és csatornadíjról, valamint a locsolási díj korrekcióról 
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szóló 

15/2009./XII.20/ 

rendelete 

m ó d o s í t á s á r ó l 

                                          

 

 

3./ A helyi rendeletek (iparűzési adó, házasságkötés) felülvizsgálata 

     Előadó: Komjáti János körjegyző (írásos előterjesztés) 

 

Komjáti János körjegyző: Az  anyag, a tervezetek kiküldésre kerültek .Az évi 1,9 

% iparűzési adó mérték nem változik és az alkalmazás sem. Annyi a módosítás 

ebben a rendeletben, hogy bekerült a normaszövegbe pontosításul az ÉVI szó, mivel 

évi adómértékre vonatkozik. A házasságiban pedig a módosítás inkább pontosítás, 

hiszen illeszkedik a központi jogszabályokhoz és csak a házasságkötésre és a 

bejegyzett élettársi kapcsolatra vonatkozik. ha valaki adott esetben névadót szeretne 

tartani,azt nem tudjuk megoldani ezen rendelet keretei között. lényegében 

kardinálisan semmi változás nincs, de ezeket a törvényességi ellenőrzés jelezte, 

kérte. 

 

Kérdés nem volt.  

 

Az előterjesztéshez több kérdés, hozzászólás nem volt Ikrény község önkormányzat 

képviselő–testülete a 7 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal, az alábbi rendeletet 

alkotja  
 

                                                  Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

                                                                       m e g a l k o t j a  

                                                                    18/2011. /XII.14/ 

                                                               Önkormányzati rendelete 

                                                                 a helyi iparűzési adóról 

                                                                                  szóló 

                                                                        10/2011. /V.25/ 

                                                               önkormányzati rendelete  

                                                                   m ó d o s í t á s á r ó l 

 

Ezt követően a házassági rendelet módosítás vonatkozásában feltett polgármesteri kérdésre 

a képviselő-testület egyhangú 7 igen szavazattal az alábbiak szerint dönt 

 
                               Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

                                                                       m e g a l k o t j a  

                                                                     19/2011. /XII.14/ 

                                                                Önkormányzati rendeletét 

a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül                                               

történő  szertartások engedélyezésének szabályairól, ezen 

                                                   többletszolgáltatásokért  fizetendő díjakról 

                                                                               szóló 
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                                                                        11/2011. /VI.24/ 

                                                                  önkormányzati rendelete 

                                                                    m ó d o s í t á s á r ó l 

 

 

4./.Az Ikrényi  Templomért Alapítvány kuratóriumi tagjainak megválasztása. 

     Előadó: Németh Tamás polgármester  (szóbeli előterjesztés) 

 

Németh Tamás polgármester: hozzájutottam a fontos iratokhoz az alapítvánnyal 

kapcsolatosan. Az alapítvány azért jött létre, hogy felépítse az ikrényi templomot és 

működésében segítse. Az alapítvány 1991 januárjában jött létre ikrényi 

önkormányzat, az Egyházmegye és a Hazafias Népfront ikrényi szervezete hozta 

létre. Akkori kuratóriumi tagok voltak: Kocsis Imre,  Czank Vilmos, Somogyi 

Jánosné. A korábbi elnök lemondott és az új elnök Gergó András lett. 3 évente meg 

kellett volna erősíteni a kuratóriumi tagokat. Czank  Vilmos meghalt, Somogyi 

Jánosné lemondott, Simon László nem tud eljárni a kuratórium ügyében. Az elnök 

személyére kellene az összes tagot delegálnunk. Hoznunk kell egy határozatot arról 

hogy visszahívjuk a tagokat és  az elnököt az új kuratórium fogja  megválasztani. Az 

Ikrényi Önkormányzat részéről kellene delegálnunk egy katolikus vallású tagot, 

illetve a leegyeztetett többi kuratóriumi tagot, név szerint Dömötör Lászlót, Cinder 

Lászlónét, Németh Györgyöt és Simon Lászlót megválasztani   

Kérdés nem volt 

Hozzászólások: 

Lőrincz Illés települési képviselő: Én az elhangzottakon kívül Németh Tamás 

polgármestert  javasolnám a kuratóriumba. 

Pallang Attila alpolgármester: Természetesen egyetértek a javasolt személyekkel, 

de a katolikus vallás kikötése nem kell, hogy szempont legyen, hiszen ez a templom 

a nem katolikusoknak is szent helyül szolgál. 

Komjáti János körjegyző: Csak néhány kiegészítő gondolat. Az alapító okirat azt 

tartalmazza, hogy a kuratórium tagjait valamennyi alapító minősített többséggel 

hozott határozatával delegálja. Az önkormányzat egy alapító, aki – természetesen 

egyeztetés alapján  - delegálja a jelzett öt személyt. Annyival egyszerűbb a helyzet, 

hogy az alapítók nagy része jogutód nélkül megszűnt, így a helyi egyházközösség és 

az önkormányzat maradt meg alapítónak, Így ennek a két szervezetnek kell külön- 

külön minősített többséggel dönteni a személyekről. 

 

Mindezek után polgármester kérésére a képviselő-testület egyhangú 7 igen 

szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
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 96/2011. /XII.13/ képviselő-testületi 

határozat: 

 Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-

testülete az általa is alapított és így alapítói 

jogokat gyakorolva  Az ”Ikrényi Templomért 

„Alapítvány kuratóriumát visszahívja    

2011. december 31. napjától és  2012. január 

1. napjától az alábbi személyeket választja a 

Kuratóriumba: 

Dömötör László / Abda, Szent István u. 10., / 

Cinder Lászlóné /9141 Ikrény, Ady Endre u. 

33/B./ 

 Németh György / 9141 Ikrény, Ifjúság u. 20./ 

 Németh Tamás   /9141 Ikrény, Ifjúság u. 

20/B. / 

 Simon László     /9141 Ikrény, Ibolya u. 6./ 

 

Utasítja a polgármestert, hogy az Ikrényi 

Egyházközösséggel történt egyeztetés és az Ő 

hasonló döntésük meghozatala után a 

változások bírósági átvezettetése érdekében 

járjon el. 

  

 Felelős: Németh Tamás polgármester 

 Határidő: 2012. január 31. 

 

 

5./ Közműfejlesztési hozzájárulás megfizetése. moratórium biztosítása 

     Előadó: Németh Tamás polgármester ( szóbeli előterjesztés ) 

 

Németh Tamás polgármester: 3058 Ft + ÁFA Ft van meghatározva a rendeletben 

ezt olyan módon kellene alakítanunk, hogy a piaci viszonyok az elmúlt időben közel 

20%-kal változtak  ezt kifejezésre kellene juttatni a közmű hozzájárulás díjában is. 

Hogy eladásra kerüljenek a még üresen álló építési telkek is, főleg az Arany János 

utcában. Fontos lenne, hogy ezt egy záros határidőn belül megtörténjen. 

Határozzunk meg egy időpontot arra, hogy mikortól meddig vállalják ezt az összeget 

elfogadják és megpróbálják értékesíteni vagy a telkeiket közművesíteni ezen a 

csökkentett összegen.  A megállapodást az ott lakókkal május 31-vel javaslom.  

Kérdés nem hangzott el 

Hozzászólások: 
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Komjáti János körjegyző: Kicsit teljeskörűsítve az elhangzottakat. Az 

önkormányzat alkotott egy rendeletet arról, hogy akinek a belterületi telke nincs 

közművesítve – a közművesítés után alakult ki – az a kialakítás után 

négyzetméterenként a polgármester Úr által jelzett összeget fizeti. Ahhoz, hogy 

egyrészt meginduljanak a telekkialakítások, ezáltal az építkezések, ezáltal 

növekedjen a település népességszáma, ezáltal a gyermekintézményeink lélekszáma 

lenne szükség egy katalizátorra. Ez a gyorsító lenne az, hogy bizonyos időtartamra 

kedvezményt biztosítana az önkormányzat a fizetésnél. Tehát aki a közművesítetlen 

telke építési telekké tétele, ezáltal alapvetően értékesítése érdekében a 

közműfejlesztési hozzájárulás fizetésének meghatározott ideig eleget tesz, illetve 

szerződésben vállalja, hogy eleget fog tenni, az kedvezményt kap az egyébként 

hatályos díjból. Egyébként a javasolt 20% körülbelül a megállapítás kori és a 

jelenlegi építési telekár különbözet. 

 

Az előterjesztéshez több kérdés, hozzászólás nem volt Ikrény község önkormányzat 

képviselő–testülete a 7 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal, az alábbi 

határozatot hozza: 
 

97/2011. (XII.13) Képviselő - testületi határozat 

 Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-

testülete az önkormányzat által végzett 

közművesítéshez kapcsolódó közművesítési 

hozzájárulásról rendelkező 11/2003./IV.30./                                    

Ikrény önkormányzati rendelet 4.§. /7/ 

bekezdésében meghatározott értékekből azok 

20%-a erejéig kedvezményt ad,                                    

amennyiben a még nem közművesített telekre 

annak tulajdonosa 2012. május 31 napjáig 

szerződést köt, amelyben vállalja a                                    

szerződésben szereplő összeg megfizetését 2012. 

június 30. napjáig az önkormányzat számlájára, 

elősegítve ezáltal a   telek mobilizációt. 

 Utasítja a tisztségviselőket, hogy hirdessék meg a 

kedvezményt  és igyekezzenek olyan propagandát 

kifejteni, hogy az akció                                

eredményes legyen és a telekkínálat ezáltal 

növekedjen. 

 

Felelős: Németh Tamás polgármester 

               Komjáti János körjegyző 

                                    

Határidő: azonnal 
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Interpellációk, bejelentések, javaslatok 

 

Komjáti János körjegyző: a következő, amit szeretnék, döntést nem igényel. Arról 

van szó, hogy a szemétszállítási díjat egy évre állapítja meg a képviselő testület. Az 

elmúltidőszakban június 1 volt a fordulópont. Tavaly előtt szeptemberben volt a 

váltás.  Most 2011 január 1-től a jelenlegi kétfajta szemétszállítási díj kerül 

kialakításra. Az a lényeg, hogy a győri nagytérségi hulladékgazdálkodási társulás 

nem tesz javaslatot áremelésre. Elvileg tehetne javaslatot. 2012. január 1. után az 

idei szemétszállítási díjak lesznek érvényben. A dolog másik fele, hogy nem 

jótékonykodni szeretnének. A parlament nem fogadta el a hulladékgazdálkodási tv-t, 

ezért a nagytérségi hulladékgazdálkodás úgy tenne javaslatot, hogy megvan a 

törvény. Május végéig nem biztos, hogy meglesz.  A hulladékgazdálkodási törvény 

elfogadásának függvénye. Nem történik változás a szemétszállítási díj egyikében 

sem.  

Fogászati ügyeleti ellátás 

Komjáti János körjegyző: ügyeleti ellátással kapcsolatban. Győr ellátta ezt a 

feladatot és kiszámlázta, amibe került. Aláírt megállapodás van és most arra került 

sor, hogy a 2012. január 1-től az új árait közli az intézmény, új szerződést küldött, 

amely 2014-ig kerülne megkötésre. Ami miatt ide került, hogy tartja e magát a 

2012-es szerződéshez, utána beszéljük a megújításról, foglalkozzunk-e ezzel vagy 

sem. 

Németh Tamás polgármester: személy szerint nem látom értelmét, hogy 

változtassunk rajta, ne változtassunk a szerződésen. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el 

 

Az előterjesztéshez  kérdés, hozzászólás nem volt Ikrény község önkormányzat 

képviselő–testülete a 7 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal, az alábbi 

határozatot hozza: 
 

98/2011. (XII.13.) Képviselő - testületi határozat: 

                                 

                                  Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

                                 A fogászati ügyeleti ellátásra kötött megállapodását    

                                  - annak időbeni hatályán belül –nem kívánja módosítani, 

                                 Azt a jelenleg hatályos formájában tartja fenn 

                                    

                                 Felelős: Németh Tamás polgármester 

           Komjáti János körjegyző                              

                                  Határidő: azonnal 
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Költségvetés tervezést érintő kérdések 

Komjáti János körjegyző: Az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt. javaslatot tesz az új 

áraira 2012. január 1-től és nem nagyon gondolom, hogy erre a település 

állampolgárai igényt formálnak. Nem hiszem, hogy erre fizettünk mi. E mögött egy 

alkalmi feladat ellátás szerepel. Ha szükség van rá, akkor jön. A településen nem 

volt szükség arra, hogy ezt a szolgáltatást igénybe vegyük. A szolgáltatás 

szerződéssel lefedve élni  fog, mint önkormányzati feladat. Az árváltozás nem fogja 

érinteni a falut.  

Németh Tamás polgármester: Az ATEV az elhullott állati tetemek szakszerű 

elszállítását végzi. Nem fizettünk eddig semmit. Szállítási költségek: 6 t raksúly alatt 

250 Ft/km + ÁFA. Gyűjtőjárat esetén 88 Ft/km+ ÁFA. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt 

 

Az előterjesztéshez  kérdés, hozzászólás nem volt Ikrény község önkormányzat 

képviselő–testülete a 7 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal, az alábbi 

határozatot hozza: 
 

99/2011. (XII.13.) Képviselő - testületi határozat: 

 

Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-

testülete tudomásul veszi az árváltozást, 

amely az ATEV Zrt-vel kötött 

megállapodását érinti és a következő év 

költségvetésében. Így kéri tervezni a 

szerződésből adódó kötelezettségeket 

                                   

                                  Felelős: Németh Tamás polgármester 

                                                Komjáti János körjegyző 

                                  Határidő: 2012. február 15. 

 

Véradás szervezése 

Németh Tamás polgármester: az ősz folyamán szervezési problémák miatt 

meghiúsult a véradás, ezért új időpontban a véradás december 28-án szerdán lesz. A 

vér az ünnepek alatt történt balesetek esetén szükséges. A meghívókat kiküldték a 

szolgálattól. Kérésem lenne, hogy a maradék meghívókat szétosztva képviselők 

segítsenek a címzetteknek való eljuttatásban.  
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Falukarácsony szervezése 

A falukarácsony forgatókönyve a következő: nyitó ünnepi beszéd, óvodai, iskolai 

műsor, orgona kísérettel. A templom előtt lenne az ajándékosztás forralt bor és forró 

csoki. A műsor nem lesz hosszú. A naptár megrendelés megtörtént.  A télapó 

csomag összeállt. 340 db csomagra van szükség. A nyugdíjasok jönnek pénteken 

csomagolni.  

 

Egyéb napirendi pont nem volt, így a polgármester megköszöni a részvételt és az 

ülést  21.30 órakor  bezárja. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Kmf. 

 

 

     Németh Tamás                  Komjáti János 

        polgármester                  körjegyző 

 

 

 

Hitelesítők: 

                   Ferenczy Tamás                          Fodor Ildikó             

                                 képviselő                  képviselő 

 


