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 20/2011.   

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

 

 

Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 29-én (kedd) 

18.00
 
órai  kezdettel a Polgármesteri Hivatalban tartott nyilvános üléséről 

 

Jelen vannak:  

1. Németh Tamás polgármester 

2. Pallang Attila képviselő 

3. Fodor Ildikó képviselő 

                                       4.  Tóth Ildikó képviselő 

                                       5.   Ferenczy Tamás képviselő 

                                       6.   Lőrincz Illés képviselő 

                                       7.   Csáki István 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.  

 

Jegyzőkönyv hitelesítőknek Pallang Attila és Lőrincz Illés képviselőket javaslom. 
 

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

szavazattal elfogadta.  

 

Németh Tamás polgármester: a  napirendi pontok módosítására tennék javaslatot 

mégpedig ügyvédi munkadíj kifizetése tárgyában. 

 
A napirendi pontok kiegészítésére tett javaslatot a képviselő-testület 7 igenlő, egyhangú 

szavazattal elfogadta.  
 

Napirend 

 
1./ Beszámoló a települési védőnői ellátásról, anya és gyermekgondozás. 
     Előadó: Bognárné Takács Katalin védőnő (írásos anyag mellékelve) 

 

2./ Előirányzatok átcsoportosítása a 2011. évi költségvetési rendeletben, költségvetési rendelet  

     módosítása. (írásos anyag mellékelve) 

     Előadó: Németh Tamás polgármester 
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3./ Tájékoztató az önkormányzat 2011.évi költségvetése háromnegyed éves teljesítéséről. 

     Előadó: Németh Tamás polgármester   (írásos anyag mellékelve) 

 

 

4./ Koncepció megállapítása az önkormányzat 2012. évi költségvetése elkészítéséhez. 

     Előadó: Németh Tamás polgármester (írásos anyag mellékelve) 

 

5./ A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Alapító Okiratának módosítása. 

     Előadó: Komjáti János körjegyző (írásos anyag mellékelve) 

 
 

Interpellációk, bejelentések, javaslatok 
 

Zárt ülés: 

 

1./ BURSA ösztöndíj pályázatok elbírálása 

2./ Ügyvédi munkadíj kifizetése 

 

 

N a p i r e n d  e l ő t t 

 

Két ülés között végzett munkáról, aktuális feladatokról tájékoztatás 

 

Németh Tamás polgármester: A Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság beidézett, mint 

az Ikrényi Önkormányzat képviselőjét, az Ikrény Egészségéért Alapítvány 

megszüntetésével kapcsolatban. A meghallgatáson körjegyző Úrral közösen vettünk 

részt. Tájékoztattuk a bíróságot a megszüntetés okairól, és az alapítvány vagyoni 

helyzetéről., azóta a megszüntetése megtörtént.  

A téli hó eltakarításra a szerződést megkötöttem az Inicia ZRT-vel.    

Aláírásra került az INTEGRÁL-HEXA-ZRT”F.A.” felszámolója és az Ikrényi 

Önkormányzat közötti megállapodás. 

Az Ikrény szabályozási terv és helyi építési szabályzat módosításával kapcsolatban 

egyeztető tárgyalást igénylő véleményt fogalmaztak meg az Állami Főépítész, az 

Építéshatósági Osztály és a Közlekedési Felügyelőség, Útügyi Osztálya. Az egyeztető 

tárgyalás időpontját 2011.12.07-én 10:30 órára tűztük ki. 

26-án került megrendezésre szülői munkaközösség által szervezett bál. A bál maga jó 

hangulatú volt, de kevesen jöttek el, nagyobb érdeklődésre számítottunk volna.  
 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 

Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem volt, Ikrény község önkormányzat 

képviselő testülete 7 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazattal 
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A polgármester tájékoztatóját a két ülés közötti eseményekről, aktuális 

feladatokról elfogadja. 
 

  

N a p i r e n d   t á r g y a l á s a 

 

1./ Beszámoló a települési védőnői ellátásról, anya és gyermekgondozás. 

     Előadó: Bognárné Takács Katalin védőnő (írásos előterjesztés) 

 

Bognárné Takács Katalin védőnő: érdekességként összeszámoltam, hogy hány 

kisgyermek kerül be 3 év alatt intézménybe. Sajnos a gazdasági változás miatt egyre 

több kisgyermek kerül be. Szám szerint a faluban 12-en. Hangsúlyoznám, milyen 

fontos lenne, hogy őket el tudjuk látni az intézményi keretek között. Bevették őket, de 

hozzáteszem, hogy nem oda valók, mert ezek a gyerekek több figyelmet igényelnek, 

nem nagy létszámú óvodai csoportba kellene lenniük. Jelenleg 6 ilyen gyermek van, 

további 6 van. Fontolóra kell venni ennek érdekében, hogy a mi községünkben is 

működjön bölcsőde. 

 

Németh Tamás polgármester: érezzük ezt a problémát mi is, sajnos bölcsődében 

nem tudunk gondolkodni, a bölcsődei kihasználást nem tudná az önkormányzat 

felvállalni. Családi napközi az, ami megoldást jelentene nálunk.  Ha nem kapunk 

támogatást, a családi napközi sem tudja fenntartani magát.  

 

Komjáti János körjegyző: nem ilyen létszámú csoportra és gyermeklétszámra találták 

ki ezt az intézményt, mármint a közös óvoda-bölcsőde intézményt.  

 

Németh Tamás polgármester: megnézzük, mi a helyzet a kistérségen belül.  

 

Komjáti János körjegyző: el kell gondolkodni, hogy mi lesz a jövője azoknak a 

szervezeteknek, ebben nem lenne szerencsés elindulni. A bölcsődei nevelésnél az a 

baj, hogy napi létszámhoz finanszíroznak, ki kell jönni 25 gyereknek pl. Abdán ahhoz, 

hogy tudjon működni. Én nem látom azt, hogy Ikrény tudna üzemeltetni egy 

bölcsődét. Sajnos a település anyagi lehetősége behatárolják a  lépéseket.  

 

Németh Tamás polgármester: a régi könyvtár helyén meg tudnánk oldani a családi 

napközit.  

 

Kérdés: 

 

Pallang Attila alpolgármester: H1N1 oltást olvastam a beszámolóban. 

 

Válasz: 

 

Bognárné Takács Katalin védődő: Fel kellett mérnünk, hogy hányan igénylik azt az 

oltást.  
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Hozzászólások 

  

Komjáti János körjegyző: Tudni kell azt, hogy a körjegyzőségen belül egyedi eset – 

de egyébként sem nagyon jellemző –hogy a védőnői szolgálat vállalkozásban 

működik.  

 

Bognárné Takács Katalin védődő: egy-egy körzet nagyságát megadja a gondozottak 

száma. Ebből jön ki egy pontérték. Kisbajcsi körzet meghaladta a pontértéket, ezért 

valamit kellett kezdeni vele, így kaptam meg azt az iskolát.  

  

 

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: 
 

89/2011. (XI.29.) Képviselő - testületi határozat 

 

                                  Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

                                  a település védőnői ellátásáról az anya és gyermekvédelemről 

                                  szóló beszámolót  

                                  e l f o g a d j a . 

                                   

                                  Felelős: Németh Tamás polgármester 

                                  Határidő: azonnal 

 

 

2./ Előirányzatok átcsoportosítása a 2011. évi költségvetési rendeletben, 

     költségvetési rendelet  módosítása. (írásos előterjesztés) 

     Előadó: Németh Tamás polgármester 

 

Ferenczy Tamás képviselő: a pénzügyi bizottság tárgyalta ezt az előterjesztést és a 

képviselő testületnek javasolja elfogadását. 

 

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 

16/2011. /XI.30./ 

önkormányzati rendeletét 
az Önkormányzat és szervei 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. 

/II.16/ önkormányzati rendelete módosításáról 
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3./ Tájékoztató az önkormányzat 2011. évi költségvetése háromnegyed éves    

      teljesítéséről. 

       Előadó: Németh Tamás polgármester  (írásos  előterjesztés) 

 

Ferenczy Tamás képviselő: a pénzügyi bizottság tárgyalta ezt a napirendi pontot is és 

a képviselő testületnek javasolja elfogadását. 

 

Németh Tamás polgármester:  ¾ éves teljesítés, mind bevételi, mind kiadási oldalon 

időarányosan mozog, 75 %-os.  

 

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 önkormányzat 2011. év első három negyedéves gazdálkodásáról  

 

                                        szóló tájékoztatót e l f o g a d j a  

 

 

4./ Koncepció megállapítása az önkormányzat 2012. évi költségvetése  

     elkészítéséhez. 

     Előadó: Németh Tamás polgármester (írásos anyag mellékelve) 

 

Ferenczy Tamás képviselő: a pénzügyi bizottság tárgyalta ezt az előterjesztést is és a 

képviselő testületnek javasolja elfogadását. 

 

Németh Tamás polgármester: az itt felsorolt intézmények jövő évi fejlesztések csak 

iránymutatóak a költségvetés teljesítése után újratárgyaljuk.  

 

Komjáti János körjegyző: ezekből a számokból túl sokat nem lehet kihámozni. 

Továbbra is úgy tud gondolkodni – független az éppen „konzenzussal„ elfogadás előtt 

álló jogszabályoktól, hogy együtt oldjuk meg a jövő problémáit. Együtt, hárman, 

képesek is vagyunk rá. Hozzunk létre 3 településre egy településüzemeltető társaságot.  

Ha fenn tud maradni ez a kis közösség lehet, hogy más intézmények is fognak ide 

tartozni. Ez lesz a jó irány, ott van jelentősége, hogy van erre hajlam, akkor biztos, 

hogy ebben az irányba lehetne elindulni.  

 

Németh Tamás polgármester: támogatom azt, hogy a fejlesztési bevételek arra 

legyenek fordítva. 

 

Hozzászólások: 

 

Pallang Attila alpolgármester:  Abdán 10% a  tartalék a költségvetési főösszegnek.  
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Ferenczy Tamás képviselő: nem tudjátok elképzelni, milyen intézményt úgy vezetni, 

hogy van egy elfogadott költségvetésed, de nem vehetsz belőle semmit.  A napi munka 

során lehetetlen így intézményt vezetni.  

Kérdés: 

 

Pallang Attila alpolgármester: miért nem lehet az adóbevételeket behajtani? 

 

Németh Tamás polgármester: 20 millió van összeírva, 10 millió forint, ami nem jött 

be, ezek becsődőlt cégek utáni összegek.  10 millió forint lesz, ami január óta várható 

bevétel. Az még kint van, be lehet hajtani.  Az adónál nagyon nehéz helyzet állt elő 

idén. A Ságiné Éva elment nyugdíjba, mire az Eszti átvette, átlátta a dolgokat, kicsit 

elcsúsztunk a végrehajtásokkal. 

 

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 határozatot 

hozza: 
 

 

90/2011. (XI.29.) Képviselő - testületi határozat 

Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

Az önkormányzat 2012. évi költségvetése 

koncepcióját megalkotja. 

 

A költségvetés elkészítéséhez az alábbiakat 

határozza meg: 

1. a meglévő intézményhálózat legalább tárgyévi 

szinten történő működtetése 

2. A fejlesztési bevételekből meg kell kezdeni 

beruházások, felújítások végzését, különös 

figyelemmel a járdahálózatra 

3. A költségvetés ne tartalmazzon hiányt. 

 

Felelős: Németh Tamás polgármester 

Komjáti János körjegyző 

Határidő: 2012. február 15.   

 

 

5./ A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Alapító Okiratának módosítása. 

     Előadó: Komjáti János körjegyző (írásos anyag mellékelve) 
 

 

Komjáti János körjegyző: a társulási megállapodás módosítása amiatt vált 

szükségesség, hogy bizonyos önkormányzatok képviselő testületei egy-egy napirendi 

pontot késedelmesen terjeszt a képviselő testülete elé, vagy az elfogadott határozatot 
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nem küldi meg a munkaszervezethez, ezzel veszélyezteti a feladatok finanszírozását. 

Ez a dolog a családsegítés elindulásakor jelentkezett.  

 

Németh Tamás polgármester: valamilyen szinten meg kellene rendszabályozni 

azokat a településeket, akik miatt megakad a folyamat. A családsegítés témaköre miatt 

miatt terjesztettük elő, de pár település miatt nem sikerült felállítani a családsegítő 

szervezetet.  Rajtunk még nem akadt meg egyetlen döntés sem. Javaslom az 

elfogadását. Nem is értem azt a települést, aki a felvállalja azt, hogy nem hoznak 

döntést.  

 

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 határozatot 

hozza: 
 

 

91/2011. (XI.29.) Képviselő - testületi határozat 

Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

A Győri Többcélú Kistársági Társulás Alapító 

Okirata módosításával, illetve kiegészítésével 

egyetért az alábbiakban: 
 

  

6.6    A Társulás az általa felvállalt feladatok után állami támogatást    

         igényelhet. A támogatások igénylésének egyik feltétele, hogy a   

         feladat ellátás és annak módja, szerepeljen a Társulási   

         megállapodásban.  

A megállapodás módosítása akkor lép hatályba, ha azt minden tag önkormányzat 

képviselő testülete alakszerű határozat formájában elfogadta. Ezért szükséges, 

hogy Társulási megállapodás módosítását kezdeményező tanácsülést követő 

képviselő testületi üléseken a Társulási megállapodás módosítása szerepeljen a 

megtárgyalandó napirendek között, és a tárgyban megszületett döntés a 

Tanácsülést követő 45 napon belül jegyzőkönyvi kivonat formájában beérkezzen 

a szakmai munkaszervezethez. 

 

6.7 Amennyiben a jegyzőkönyvi kivonat nem érkezik meg a fent nevezett határidőn 

belül a munkaszervezethez, úgy a munkaszervezet vezetője köteles a mulasztó 

önkormányzatot írásban felszólítani, hogy az alakszerű határozat kivonatát a 

felszólítás kézhezvételétől számított további 8 napon belül küldjék meg a 
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munkaszervezet részére. Amennyiben az önkormányzat ezen póthatáridőt is 

elmulasztja, a mulasztást elkövető önkormányzat/ok kötelesek 100.000 Ft összegű 

kötbér megfizetésére, mely a munkaszervezet vezetőjének felszólításának 

kézhezvételét követő 9. napon esedékes. Amennyiben a jegyzőkönyvi kivonat 

benyújtásával az önkormányzat 23 (8+15) napot meghaladó késedelembe esik, a 

kötbér összege minden további megkezdett 15 naponként további 100.000 – 

100.000 Ft-tal növekszik. A kötbér maximális összege 5.000.000 Ft, azaz ötmillió 

forint.  

 

6.8  A tagok kifejezetten feljogosítják a Társulást, hogy a 6.6 és 6.7 pontban 

szabályozott kötbér vonatkozásában minden további jognyilatkozat megtétele 

nélkül alkalmazásra kerüljenek a 6.2.4.9- 6.2.4.11 pontokban foglalt 

jogkövetkezmények, különös tekintettel az inkasszó alkalmazására. 

  

6.9 A fent leírt mulasztásból eredően befolyt összeget a Társulás elkülönítetten könyveli 

és a felhasználásáról a Társulási tanács határozata alapján a következő évi 

költségvetésében dönt. 

 

Feljogosítja a polgármesterét, hogy az alapító okirat módosítását a fenn meghatározott 

pontok beillesztése után aláírja. 

 

Felelős: Németh Tamás polgármester 

Határidő. 2011. december 15. 

 

 

Interpellációk, javaslatok, bejelentések 

 

 

Komjáti János körjegyző: nagytérségi hulladékgazdálkodási társulás delegáltja, az 

öttevényi polgármester, lemondott. Ő képviselte térségünket a társulásban. Ezek után a 

kistérségben született döntés, hogy a következő időszakban a nagyszentjánosi 

polgármester asszony foglalja el ezt a tisztséget. Lenne egyfajta váltás a szervezetben. 

a Péter lemondását vegyük tudomásul és az új vezetőt nevezzük be ebbe a szervezetbe.  

 

Kérdés nem volt. 
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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: 
 

 

92/2011. (XI.29.) Képviselő - testületi határozat 

Ikrény Község Önkormányzata Képviselő 

testülete tudomásul veszi Király Péter 

Öttevény Község Polgármestere lemondását a 

Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 

tagságáról és helyette Friderics Cecíliát 

Nagyszentjános Község Polgármesterét 

delegálja a társulási tanácsba, mint a település 

küldöttjét. 

Feljogosítja a polgármesterét a társaság e 

kérdésében módosított alapító okirata 

aláírására. 

 

Felelős: Németh Tamás polgármester 

Határidő: 2011. december 31. 
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Egyéb napirendi pont nem volt, így a polgármester megköszöni a részvételt és az ülést 

20.30  órakor bezárja. 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

     Németh Tamás                  Komjáti János 

        polgármester                  körjegyző 

 

 

 

Hitelesítők: 

 

                      Pallang Attila    Lőrincz Illés                 

                                  képviselő                            képviselő 


