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13/2010. 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 

Ikrény Község Képviselő-testületének 2010. október 26-án (kedd) 18.00
 
órai  

kezdettel a Polgármesteri Hivatalban tartott nyilvános üléséről. 

  

Jelen vannak:  

1. Németh Tamás polgármester 

2. Pallang Attila alpolgármester 

3. Ferenczy Tamás képviselő 

4. Fodor Ildikó képviselő  

5. Tóth Ildikó képviselő 

6. Csáki István 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 Csáki István és Lőrincz Illés 

képviselőket javasolja.    

 

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

szavazattal elfogadta. 

 

Németh Tamás: Az 1-es napirendi pont változását szeretném bejelenteni, Unger Ferencné 

által készített írásos beszámoló a belső ellenőrzési napirendi ponthoz kerülne. Plusz napirendi 

pontként a jelzőrendszeres házi segítségnyújtással kapcsolatos pályázat, ezzel kapcsolatos 

tájékoztató a 9-es napirendi pont lenne. Ennek függvényében változik a többi napirendi pont 

 

Napirendi pontként javaslom tárgyalni a falukarácsony előkészítését   

Ikrény község önkormányzatának képviselő testülete 7 igen 0 tartózkodás és 0 nem 

szavazattal megszavazta 1./ napirendi pont témáját, a megváltozott napirendet. 

 

N a p i r e n d előtt 

 

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések (határozatok, rendeletek)  

végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés közötti legfontosabb eseményekről. 

Előadó: Németh Tamás polgármester 

 

N a p i r e n d: 

 

1.) A sportcsarnok  garanciális javításairól szóló beszámoló. 

     Előadó: Németh Tamás polgármester 
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2./  Ikrény község nyugdíjas egyesületének tájékoztatója működéséről, beszámolója az 

önkormányzat által biztosított pénzeszközök felhasználásáról  

      Előadó: Horváth Józsefné a nyugdíjasok    

                     képviselője 

 

3./ A rendőrkapitány tájékoztatója Ikrény   2009. szeptember 1. -2010. október  közötti  

     közbiztonsági helyzetéről, bűnügyi, közlekedési,  közrendvédelmi szempontok szerint. 

     Előadó: Tamás József r. zászlós kmb. 

 

4./ Tájékoztató az ikrényi polgárőrség 2010. évi munkájáról, beszámoló az   

     önkormányzati támogatás felhasználásáról  

     Előadó: Ferenczy Tamás az egyesület titkára 

 

5./ Az Ikrényi Általános Iskola pedagógia programjának módosítása, illetve a  

     Mézeskalács Körzeti Napközi otthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának  

     módosítása 

     Előadó: Komjáti János körjegyző  

 

6./  A szabálysértési pénzbírság legmagasabb összegéről  rendelkező helyi  rendeletek 

      felülvizsgálata. 

      Előadó: Komjáti János körjegyző  

 

7./ Belső ellenőrzési jelentés a 2010. évről, kiegészítve a 2011 évi ellenőrzési ütemtervvel. 

      Előadó: Komjáti János körjegyző  

 

8./ A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátása 

     Előadó: Komjáti János körjegyző 

 

9./ Falukarácsony programjának előkészítése. 

     Előadó Németh Tamás polgármester 

  

Interpellációk, bejelentések 

 

Napirend előtt 

 

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról (határozatok, 

rendeletek). Tájékoztató a két ülés közötti legfontosabb eseményekről 

Előadó: Németh Tamás polgármester 

 

Németh Tamás: A Sollers XXI Zrt-vel kapcsolatban elmondom, hogy perelnek minket egy 

millió forintra, egy közbeszerzési eljárást folytattak, amely eredménytelen volt a csarnok 

építésével, kivitelező munkáival kapcsolatban.  Ők ekkor önhatalmúlag felmondták ezt a 

szerződést és 1 millió forintos számlát kívántak benyújtani, ami az önkormányzat felé, ez a 

számla nem került kifizetésre és most 5 év után úgy gondolták, hogy pert indítanak az 

önkormányzat ellen. Ma délelőtt volt az egyik tárgyalás és egy olyan tájékoztatót kaptam, 

hogy nem biztos, hogy meg fogja állni a helyét ez a kereset, mert azzal, hogy ők visszavonták 

ezt a közbeszerzési eljárást, 3 hónapot csúsztunk a csarnok kivitelezésénél és az akkori 

inflációnál ez több millió forint veszteséget jelentett Ikrénynek. Lehet, hogy ellenkeresettel 
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kell élnünk, ezt a majd a  pénzügyi bizottság vizsgálni  fogja, jelen pillanatban itt tartunk, 

újabb szakértőket vonnak be és a  tárgyalás folytatódik. 

 

Az ikrényi volt zártkert területén a tulajdonosok jelezték ivóvíz bekötési szándékukat. 5 

tulajdonosról van szó. A körjegyzőség részükre a hozzájárulást kiadta, még az ipari park 

tulajdonosa részéről várják a hozzájárulást. És akkor be tudnak kötni a rossz idők előtt, 

ígéretet kaptunk, hogy még a héten ez meglesz.  

 

Visszavontuk a Pannónia Kincse Leader pályázatunkat, amely a hivatal és környezetének 

rendezésére irányult volna. Ezt a pályázatot módosított formában tavasszal a Leaderhez újból 

benyújthatjuk és így nagyobb esélyünk lesz. Jelenlegi formában az egész összeget, ez egy 8 

milliós összeg, nem nyerhettük volna el, nem lett volna értelme erőltetni tovább.  

 

A Pro Pervium Mérnöki Iroda felé 137.500 forintos utalás megtörtént az iskola előtti parkoló 

mérnöki  és engedélyeztetési munkálatainak kifizetésére. 

  

Az Inícia Zrt-től a Kastély tér 4. (210/4.) hrsz.ú ingatlannal kapcsolatban bontási engedélyről 

szóló határozatot küldtek. A Zrt. a házat el fogja bontatni. A lakókat kiértesítették 

törvényesen. A lakókkal felvettük a kapcsolatot, a családban élő kiskorú elhelyezéséről 

Szilasiné Nemoda Judit családgondozó gondoskodik. Szóbeli tájékoztatást kaptam a börcsi 

polgármestertől, hogy Börcsre, a testvéréhez kerül a kiskorú. A többiek elhelyezése is 

megoldott lenne, az egyetlen jogszerűen ott lakó idősebb hölgy elköltözhetne a gyerekeihez. 

Innentől kezdve, az ő döntése, hogy bent marad a bontás alatt lévő házban vagy sem. Úgy néz 

ki, sikerül rábírni, hogy költözzön valamelyik gyerekéhez.  

 

Kérdés nem hangzott el. 

 

Hozzászólások: 

 

Komjáti János körjegyző: Annyi pontosítást tennék, hogy két pályázata van a településnek, 

az egyik visszavonásra került, ez az önkormányzat pályázata volt és a település központra 

vonatkozott, a katolikus egyháznak  is van egy pályázata, amely néhány ponton kiegészítésre 

szorul és ezt kiegészítettük a templom és környékével kapcsolatban, tehát ez a pályázat még 

él, ez a pályázat jó, és ez 100 %-ban támogatott, mert egyházi szervezet adta be a pályázatot. 

 

Németh Tamás polgármester: Az önkormányzatnak ehhez annyi köze van, hogy 

hozzájárulást kellett adnunk. Ez a katolikus egyház pályázata. 

 

Ferenczy Tamás települési képviselő: Az 1-es pontban Sollers peres ügyben ugye 

ellenkereset kell benyújtani, ennek a benyújtására az a jogi képviselő, aki ebben az ügyben 

látja el a képviseletet, rajta keresztül vagy, majd aki lesz a jogi képviselője  a településnek  

annak a segítéségével?  

 

Németh Tamás polgármester: Épp előbb beszéltem a jogi képviselővel, szerencsés lenne, ha 

ezt az ügyet ő vinné végig. Beleásta magát, minden információ megszerzett, elég jól át is látja 

az ügyet, szerencsés lenne, ha ő vinné végig ezt az ügyet. Remélhetőleg nem lesz túl hosszú, 

két tárgyalás után lezárul és utána döntünk a település jogi képviselőjének személyével 

kapcsolatban.   
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Ferenczy Tamás települési képviselő: Mivel említetted a pénzügyi bizottságot, akkor én 

vegyem fel vele a kapcsolatot és nézzük meg, hogy mit lehet tenni. 

 

Németh Tamás polgármester: igen, pontos tájékoztatást fogok majd adni, mert most az ülés 

előtt csak pár percet beszéltünk.  

 

Ikrény község önkormányzatának képviselő testülete 7 igen 0 tartózkodás és 0 nem 

szavazattal elfogadta a két ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatást.  

 

 

Napirend tárgyalása 

 

1./  A sportcsarnok  garanciális javításairól szóló beszámoló. 

      Előadó: Németh Tamás polgármester 

 

Németh Tamás polgármester: sportcsarnok garanciális javításáról szóló beszámolóval 

kapcsolatban körjegyző úr segítségét fogom kérni itt pontosan elemezve volt, hogy milyen 

munkát végeztek el, van egy műszaki ellenőr is, aki átküldte ezt az anyagot, akkor körjegyző 

úrnak átadom a szót. 

 

Komjáti János körjegyző: Az előző ciklusban működő képviselő-testület utolsó ülésén volt 

téma a sportcsarnok garanciális, szavatossági igényének érvényesítése, illetve konkrétan az, 

amikor az Integrál csődbe ment, azt követően hogyan sikerült érvényesíteni az 

önkormányzatnak bizonyos pénzügyi eszközöket, pénzügyi lehetőségeket. Akkor elhangzott 

olyan ígéret, hogy a beruházás garanciális felülvizsgálat bonyolítását egy műszaki ellenőr 

végzi és erről ő fogja tudni tájékoztatást adni, hogy mi történt, hogy történt. A műszaki 

ellenőr ezt a feladatot nem vállalta el, mert elfoglalt, nem tud itt lenni, de természetesen 

próbáltunk valamilyen szinten egy anyagot összeszedni, hogy a képviselő-testület tagjai 

tisztábban láthassanak ebben a kérdésben. Az tűnt járható lehetőségnek, hogy elindulunk azon 

gondolattal, hogy a munkára valaki megbízást kapott, Ő mit tett ezzel a megbízással. Ha 

minden igaz a Dávid Bau Kft. volt. Dávid Bau Kft-vel felvettem a kapcsolatot. Ezt az anyagot 

megkapták a testület tagjai. Ebből kiderül, hogy volt két árajánlat a konkrét munkára, ebből 

lett kiválasztva az olcsóbb ajánlattevő, akivel szerződéskötésre került sor, a teljesítési határidő 

tekintetben egy alkalommal hosszabbodott. Ez a szerződés módosítás is benne van az 

anyagban. Kettő számlát, illetve a számlát megelőző felmérést tartalmazta ez az anyag. Ebből 

én úgy gondolom, hogy valaki végignézte, egyfajta állásfoglalást le tudok szűrni. hogy ha 

tudunk ezzel foglalkozni, akkor olyan formátumban vagy most vagy esetleg egy bizottság 

megfogalmazhatna kérdéseket ezzel a megküldött anyaggal kapcsolatban, hogy mi az, ami 

nem tiszta, ami mélyebb elemzést, beszélgetést igényelne.  Vagy esetleg megfogalmazódhat 

az igény, egy következő ülésen a műszaki ellenőr tájékoztatást adjon. Ebből az anyagból, nem 

gondolom, hogy nem lehet kérdéseke t megfogalmazni. Nem gondolom, hogy az lenne a mai 

döntésünk, hogy elfogadjuk, ami ide le van írva és kész.  Azt kellene eldönteni, hogyan 

tovább ezzel az anyaggal, illetve, mi az, ami kiegészítésre szorul. Illetve a sportcsarnok 

jelenlegi állapotával kapcsolatban, garanciális munkákkal kapcsolatban. 

 

Kérdés nem hangzott el. 

 

Hozzászólás: 
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Németh Tamás polgármester: én mindjárt javaslattal élnék, szerintem ezt egész dolgot a 

pénzügyi bizottság tárgyalja, a  javaslatokat meg tudja fogalmazni,  azon felül van egy-két 

garanciális javítás, amit valami módon el kellene végezni, a Tamás tudod  legjobban, hogy 

beázik a tető. Javaslom, hogy pénzügyi bizottság foglalkozzon ezzel a kérdéssel. 

 

Lőrincz Illés települési képviselő: garanciális javítások elég jelentős összegek szerepelnek 

 

Németh Tamás polgármester: 17 millió forintot letétbe helyezett a kivitelező. Ezek a 

javítások abból az összegből mennek, tehát nem az önkormányzati büdzséből. 

 

Pallang Attila alpolgármester: annyi hozzáfűznivalóm lenne, hogy láttam néhány olyan 

műszaki pontot, akkumulátoros vészvilágítás 24 db cseréje ami, ha jól láttam, elég komoly 

tétel volt. Garanciális javításnál lennének kérdéseim ahhoz, hogy mi volt a probléma vele és 

még számtalan ilyen kérdés felmerült bennem, indokoltnak tartanám, hogy a testület tagjai a 

bizottsággal kiegészülve, bejárást tartson, hogy képben legyünk, mi volt a kiinduló pont, mi 

volt az elvárás és mi volt, ami megvalósult. Lehessen testközelből érzékelni, hogy ez a 17 

millió forint miből állt, a papírból számunkra több kérdés is felmerült. 

 

Ferenczy Tamás települési képviselő: jó ötletnek tartom a bejárást, csak mindenképpen 

legyen jelen a műszaki ellenőr, mert azért zömében laikus emberek ülnek itt, úgymond ellenőr 

nélkül egy tapodtat sem.  A másik dolog, ugye három árajánlat főösszesítő került ki, 

legalábbis, amit én e-mailben megkaptam. Volt egy 2009. decemberi, 2010. júniusi és 

októberi vagy szeptemberi azt hiszem. A számösszegek valahogy nem jönnek össze, mert a 

legkorábbi 2009 decemberi bruttó 17 millióról szólt, én először úgy gondoltam, hogy két 

részletben lett kiszámlázva, van egy 11 milliós meg van egy  5 milliós része, a kettőt 

összeadva sehogy nem akar kijönni az összeg, és bő egy millióval ez az összeg kevesebb a két 

másik számla alapján. Nyilván erre megint nem fogunk választ kapni, a műszaki ellenőr meg 

fogja mondani. 

 

Németh Tamás polgármester: Elméletileg a 17 milliót nem kell elköltenünk, hanem annyit 

kell elköltenünk, amennyi a garanciális javításra kell a csarnokban, de meg kell nézni, hogy 

mit kell megcsinálnunk. 

 

Pallang Attila alpolgármester: ez az összeg meddig felhasználható, van-e időkorlát, 

ameddig ezt ki kell derítenünk ezt a lehetőséget? 

 

Komjáti János körjegyző: Információm szerint nincsen, de végül is, amikor ez a döntés 

született, mikor, 2008-ban? Mikor volt a szerződéskötés? 2009-decemberben történt a 

szerződéskötés. Nem tudom, ki vett részt a szerződés megkötésénél, hogy volt-e ilyenről szó, 

ennek az összegnek az időbeli felhasználási lehetőségéről. Erre nem tudok válaszolni. 

 

Pallang Attila alpolgármester: A 2010-es költségvetésben láttam ezt a tételt.  

 

Németh Tamás polgármester: Akkor maradhatunk abban, hogy pénzügyi bizottság vizsgálja 

meg, tartsunk bejárást a műszaki ellenőr, kivitelező idegenvezetésével és a pénzügyi bizottság 

a képviselő testület elé terjeszti, milyen kérdéseket tegyünk fel. 
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Lőrincz Illés települési képviselő: Még számomra valami nem világos, itt minden módosítás 

szeptember 30-i dátummal történ a munkák befejezésére. Ezek árajánlatok vagy elvégzett 

munkák konkrétan? 

 

Németh Tamás polgármester: Elvégzett munkák. Jártál Te is sokat a csarnoknál, a hátsó 

terasztól elkezdve, a hátsó burkolásig, tehát, dolgoztak a csarnokban. 

 

Komjáti János körjegyző: Szakaszolva úgy néz ki, ezek szerint három árajánlat volt ebben 

az elektronikus üzenetben. A három árajánlat után kötődött egy szerződés, volt egy szerződés 

módosítás  és van  kettő felmérés és a kettő felmérés fedi a teljes munkavégzést. És így 

összeáll. Az lenne a kérésem, hogy valamilyen formátumba lőjük be azt a határidőt, amikorra 

tesszük meg. A műszaki ellenőr sem fog mindjárt ráérni. Megpróbáljuk összehozni, hogy 

mindenkinek jó legyen. 

 

Németh Tamás polgármester: Egy hét múlva úgyis üléseznie kell a pénzügyi bizottságnak. 

Egy hét múlva ezt meg is határozhatjuk. 

 

Komjáti János körjegyző: Nekem az lenne a lényeg, hogy ne kerüljek kellemetlen helyzetbe, 

hogy itt volt a testületi ülés előkészítése és nem volt írásos anyag a műszaki ellenőr részéről. 

 

Ferenczy Tamás települési képviselő: Én javasolnám, hogy a november 15-i időpontot 

határozzuk meg. Az alatt a pénzügyi bizottság is össze tud ülni és lehet addig egyeztetni a 

műszaki ellenőrrel is. 

 

Németh Tamás: addig felvesszük a kapcsolatot a műszaki ellenőrrel és kivitelezővel és a 

pénzügyi bizottság megfogalmazza a kérdéseket.  

 

Németh Tamás polgármester: aki elfogadja a november15-i határidőt, kérem kéz 

felemeléssel jelezze.   

 

 

Ikrény község önkormányzatának képviselő-testülete 6 igen 0 tartózkodás és 0 nem 

szavazattal elfogadta, hogy  a sportcsarnokkal kapcsolatos határidő november 15. legyen. 

 

65/2010. (X.26.) Képviselő - testületi határozat 

                                     Ikrény Község Önkormányzata képviselő-testülete 

                                     a sportcsarnok garanciális felülvizsgálatával kapcsolatba a      

                                     következő  ütemtervet határozza el: 

                                     1. megismerve a kivitelező által megküldött árajánlatokat,   

                                     szerződéseket, teljesítésigazolásokat, kifizetett és   

                                     kifizetés előtt  álló számlákat.  

                                      a./ azok visszaellenőrzését helyszíni szemle keretében     

                                      elvégzi  a helyszíni szemlén részt vesznek polgármester,               

                                      az  alpolgármester, pénzügyi és vagyonkezelő bizottság                      

                                      elnöke,  körjegyző, kivitelező, műszaki ellenőr. 

                                      A helyszíni szemle összehangolása a körjegyző feladata. 

b./ A helyszíni szemle eredményéről készüljön egy    

javaslattal ellátott jegyzőkönyv, amelynek birtokában a  
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testület tud dönteni a munkák elkészültéről, minőségéről 

és ezek birtokában a számla kifizetéséről, illetve az    

elszámolásról a bankgarancia terhére elvégzett garanciális 

munkákról. 

                                       Felelős: Németh Tamás polgármester 

                                                     Komjáti János körjegyző 

                                       Határidő: 2010. november 30. 

 

 

2./ Ikrény község nyugdíjas egyesületének tájékoztatója működéséről, beszámolója az  

     önkormányzat által biztosított pénzeszközök felhasználásáról  

      Előadó: Horváth Józsefné a nyugdíjasok  képviselője 

 

Németh Tamás polgármester: meghívót küldtem Horváth Józsefnének az elnök asszonynak, 

de ő nem jött el.  Körjegyző úrnál meg van a beszámoló írásos formában. 

 

Komjáti János körjegyző: rövid történet, hogy a nyugdíjas klub vezetője behozta az anyagát, 

amit kértünk, azzal a kéréssel, hogy a testületi ülésen kerüljön kiosztásra. Én ezt a kérést 

tiszteletben tartottam, ő elkészítette, nem olyan hosszú, hogy most nem lehetne 

áttanulmányozni, így most adom át a képviselőknek. 

 

Kérdés nem hangzott el. 

 

Németh Tamás polgármester: nyugdíjas klub megpróbál mindenen eseményen részt venni 

igény szerint helyi rendezvényeken segítettek, köszönjük nekik,  házigazdája volt 

hagyományos kistérségi nyugdíjas találkozónak, amelyen 10 településről több, mint 100 fővel 

voltak jelen a nyugdíjasok végül is erről szól a beszámoló, amit nagyon szépen  köszönünk. 

 

Németh Tamás polgármester: Felolvasom a Horváth Józsefné a klub vezetőjének levelét. 

További feladatunk tehát, hogy vezetőt kell keresnünk a nyugdíjas egyesületnek. 

 

Ikrény község önkormányzatának képviselő-testülete 7 igen 0 tartózkodás és 0 nem 

szavazattal elfogadta a nyugdíjas egyesület beszámolóját. 

 

 

66/2010. (X.26.) Képviselő - testületi határozat 

 

Ikrény Község Önkormányzat képviselő-testülete 

az Ikrényi Nyugdíjasklub működéséről készült 

tájékoztatót elfogadja. Tényszerűségében tudomásul 

veszi a klubvezető tájékoztatóban bejelentett 

lemondását, de a klub működését a településen 

fontosnak érzi. Elfogadja a klub beszámolóját az 

önkormányzattól ez elmúlt időszakban kapott 

támogatások felhasználásáról. 

                                       Felelős: Németh Tamás polgármester 

Határidő: azonnal 
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3./ A rendőrkapitány tájékoztatója Ikrény   2009. szeptember 1. -2010. október  1.  

     közötti   közbiztonsági helyzetéről  , bűnügyi, közlekedési,  közrendvédelmi  

     szempontok  szerint.      
     Előadó: Tamás József r. zászlós kmb. 

 

 

Tamás József r. zászlós: Megtiszteltetés, hogy ebben az évben én számolhatok be. Az elmúlt 

egy éves időszakról. Tapasztalható, hogy fennállnak a vagyon elleni bűncselekmények. Ami 

számunkra nagyon kedvező,  lesz a lakosság, illetve egyéb ismert emberek kezdenek minket 

elfogadni, sokkal nagyobb bizalommal  fordulnak hozzánk, ezáltal segítik a munkánkat. 

Sokkal több információ jut el hozzánk annak ellenére, hogy emelkedtek a bűncselekmények 

számai kismértékben, de a felderítési mutatókat is sikerült emelnünk. Ami ide le van fektetve 

azok a már tényszerűen felderített cselekmények, a folyamatban lévő bűncselekmények, ezek 

ilyen részeredmények.  Ezek is jónak mondhatók. Növekedett a munkanélküliség, a gazdasági 

válság. Megemelkedtek a színesfémek árai, ez csábítja azokat az embereket, akik nem 

kívántak részt venni a munkafolyamatokban, nem kívántak adózni, dolgozni. Ezek a lopások 

színesfémek, kábelek, lopásából tevődik össze. Jelenleg bizonyítottan legális illegális 

átvevőknél a réz kg 1400 forint. Sok településen volt kábellopás környező településeken 

vezeti statisztikát. Továbbá az üzemanyag árának emelkedése, az üzemanyaglopásokra 

sikerült eredményt felmutatni.  további eredményeket von maga után.  egy bizonyos csoport 

követte el a környéken sajnos nagy szomorúság, hogy több helyi illetőségű személy is benne 

van felderített bűnelkövetői körben, nevet szándékosan nem említek. Sokan tudják, kik 

lehetnek ezek a személyek. Most jelenleg eljárás alatt vannak, több ember ellen élő körözés 

van kiadva elfogató parancs –e héten többet beszállítottak. Ők jogerős letöltendő 

börtönbüntetést fognak kapni. Közlekedési cselekményekről röviden: a településen továbbra 

nincs lehetőség a sebesség határok ellenőrzésre. Eléggé visszatérő probléma, ezzel próbálnánk 

csökkenteni a gyerekek idősek biztonságát. Tulajdonképpeni baleseti statisztika a 

közigazgatási határig értendő. Közigazgatási határ, elég nagy főútvonali részünk van a 

településnek lakott övezeti részét minimálisan érinti egy-két kisebb balesetről tudok, ami 

elenyészőnek mondható a mai gépkocsi forgalom tudatában.   Ezeknél a baleseteknél 

legtöbbször a figyelmetlenség, a rohanás, gyorshajtás inkább a nyári időszakban illetve, a kora 

őszi időszakban, amikor megváltoznak az út és látási viszonyokat nem veszik figyelembe.  

Intézkedéseink során sikerült kialakítani a helyi lakosokkal az öregmajori részen, az új részen 

nagymértékben jutunk olyan információhoz, ami segíti a mi munkákat. bűnügyi jelzést tudunk 

adni ezáltal további fontos információt tudnak kideríteni a bűnelkövetői körökről 

Telefonlehallgatások is oly vannak és lesznek eredményei.  

Koroncói, börcsi kollégákkal jó a kapcsolat, ők is ellátják a feladatokat, ha a lakosság 

megkeresi őket. Polgárőrség eddig munkájuk külön köszönjük, nagyon jónak mondható. 

Rendszeresen mutatkoznak, több esetben kaptunk információt a faluban mozgó személyekről, 

akik inkább Győrhöz köthetők. Ok okozati összefüggésben komoly bűncselekmények 

kerültek megoldásra.  Számokat nem akarok felsorolni duplájára emelkedett a bírságolás.  

Még mindig jónak mondható település lakóinak hozzáállása a dolgokhoz, relative jogkövető 

állampolgárnak mondhatóak. Minimálisan kellett tényszerű szankciót alkalmazni. A 

szabálysértési feljelentések is emelkedtek. Szintén nem a település lakóira vonatkoztatva lehet 

kijelenteni tipikusan az átutazó személyek nem jogkövetők velük szemben alkalmazott 

büntetési tételek. Tényszerű bűnügyi jelentések vannak. Első körben, amelyek a győri 

hatósághoz kerülnek be.  
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Ezen kívül 3 főt elfogtunk ezek településhez köthető személyek voltak. Ők letöltendő 

börtönbüntetést kaptak, illetve több személy is előállításra került bizonyos jogsértő 

cselekmény miatt kaptak pénzbüntetést, amelyet akarva-akaratlanul nem fizettek meg. 

Ügyészi állásfoglalás alapján elzárás lett a vége. Úgy kerültek beszállításra, ill elővezetés 

dolgok nem jelennek meg a felszólításra többszöri felszólításra ebből adódik. Továbbra is 

fenntartjuk a kapcsolatot a polgárőrséggel. Továbbra is szeretnénk az iskolában előadásokat 

tartani, melyekben fokozhatnák a biztonságérzetet mind közlekedési, mind bűnügyi 

szempontból. Melyek az aktuális bűnelkövetők technikáit, amellyel megpróbálják az 

embereket becsapni, meglopni. Ezáltal több pénzt kiszedni az emberekből. Próbáltuk 

összehívni a nyugdíjas klubot, szerencsére sokan el is jöttek, sikerült tájékoztatni őket a 

legfrissebb  bűncselekmény technikákról, be kell valljuk, ők mindig egy lépéssel előttünk 

vannak, de próbálunk lépést tartani. A megelőzésre kell helyezni a hangsúlyt. Ha a trükkökről 

tudnak, el tudják kerülni, hogy bűncselekmény áldozatai legyenek. Az iskolában továbbra is 

szeretnénk részt venni, kisebb KRESZ foglalkozást tartani az iskolában akár csak 

osztályfőnöki órákon részt venni. A bizalmat kell megadni a rendőröknek, tudunk segíteni. ne 

hallgassák el, ha történt valami, szóljanak. Szoktunk  kisfilmeket vetíteni szoktunk. A győri 

kollégáktól szoktunk segítséget kérni, drogártalom, alkohol, cigaretta kisfilmekben. 

Megbeszéljük a tapasztalataikat, felvilágosítást adunk, esetleg be tudjuk mutatni a droglistát, 

melyeket kerüljék el.  A győri kapitányság engedélyével tudunk kihozni alkalmanként 

bűncselekmény megelőzési kisfilmeket. Továbbra is szeretnénk kikérni, amelyet aztán falu tv-

ben bemutatásra kerülhet, ezzel is csökkenteni az elkövetett bűncselekmények számát. 

Továbbá szeretném megköszönni az előző testület támogatását, igaz ők már nincsenek itt és 

bízom benne, hogy az új testülettel is jó kapcsolatot tudunk kialakítani még szorosabb együtt 

működés révén további sikerekben lehet részünk még jobban sikerül visszaszorítani a 

bűncselekmények számát, így tovább nő a helyi lakosok biztonságérzete. Remélem 

megfelelően el tudtam mondani a dolgokat az elmúlt időszakról, amennyiben kérdésük lenne, 

szívesen válaszolok. Köszönöm a figyelmüket. 

 

Kérdések és válaszok. 

 

Németh Tamás polgármester: először is nagyon köszönöm a kimerítő beszámolót, egy 

kérdésem lenne, az új részen történt-e közlekedési baleset az elmúlt év folyamán? 

 

Tamás József r. zls: konkrét közlekedési balesetről nem tudok, kisebb szabálysértésről 

hallottam. A lakó és pihenő övezet behajtásokra vonatkozóan. Itt ezeket is sikerült orvosolni, 

mert ezek az illegális behajtások jogsértő magatartások a régi földtulajdonosokhoz, illetve az 

Inicia Zrt. munkagépeihez vonatkoztatható. Mindenesetre sikerült megoldást találni a kényes 

egyensúly megoldása végett. A helyi gazdákkal megállapodtunk, hogy amíg panaszok 

nincsenek hol, merre közlekedjenek, az Iniciát sikerült meggyőznünk, hogy a gépeiket hol 

használják. Ne veszélyeztessék az ott lakókat, illetve pihenésüket ne zavarják. Elég jól 

megfogadjál, kivonultak a mezőgazdasági útra a régi tsz területén. Illetve olyan szinten 

sikerült jó kapcsolatot kialakítottunk, amit maguktól kell megcsinálniuk, pl. út takarítás, első 

felszólításra  nekiállnak és megcsinálják.  

Ami problémaként merült fel a lovasokkal kapcsolatos nézeteltérések voltak.  Semmilyen 

jogszabály nem tiltja, hogy lóval bemenjenek, de őnekik úgy kell gondoskodniuk a 

lovagolásról, hogy azzal másoknak kárt ne okozzanak, szennyeződést ne hagyjanak maguk 

után.  A lovasnak kell róla gondoskodni, amit ló elpottyant, annak eltakarításáról a lovasnak 

kell gondoskodni, Úgy néz ki itt is sikerül pozitívumokat találni. Próbáljuk a békés egyensúlyt 

fenntartani.  
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Ami kérés lenne az új résszel kapcsolatban. többször megkerestek bennünket, a sport utcáról 

van szó konkrétan, amikor  a sportpályára jönnek a futballvendégek, ők nem veszik 

figyelembe  a lakó és pihenő övezet hatályát és bizony olyan nagy sebességgel közlekednek 

főleg azon az egyenes szakaszon ott bizony a játszó gyerekekben félelmet kelt. Ezt 

gyerekektől szülőktől hallottam. Ha lenne rá mód és lehetőség és a közútkezelővel 

egyeztetnénk akár egy fekvő rendőrt vagy kettőt lehetne telepíteni, hogy a biztonságos 

közlekedés ne veszélyeztesse. Azt megköszönnénk Sajnálatosan  mérni nem tudjuk ezeket az 

embereket továbbra sem. 

 

Németh Tamás polgármester: erről szó volt előtte is nemcsak itt, hanem a Nefelejcs utcánál 

ugyanez a probléma felmerült, pedig ott a temetőbe igyekeznek az emberek.  A végén már 

kétszeresével hajtanak, ott lehet a jobbkezes utcarendszert valamilyen módon szabályozni kell 

szokásjog alapján közlekednek  és nem KRESZ alapján. A következő ülésre egy előkészítő 

anyagot beteszünk ez megint pénzügyi bizottság, onnantól lépünk az ügyben. 

 

Tamás József r. zls.: pont ebből adódott egy baleseti forma, hogy az egyik utcából jött ki egy 

kisgyerek nekiment az autónak ki ment neki kinek, végén mindenki elnézést kért, személyi 

sérülés nem történt az autóban nem keletkezett kár, gyanítható, hogy őneki is köze lehetett 

hozzá, egyes személyek elmondása szerint olyan eszköz volt nála, ami elvonta a figyelmét. 

Nem tudott figyelni a mellékutcából érkező egyéb emberkékre. Reméljük ezek a 

cselekmények a közeljövőben háttérbe szorulnak. 

 

 

Lőrincz Illés települési képviselő: Néztem a beszámoló adatait és azt vettem ki, hogy ugye 

64 bűncselekmény történt az elmúlt évben, előtte valamennyivel hosszabb időszak alatt 

valamennyivel kevesebb, ez egy tendencia lehetséges vagy ez éppen így adódik, elvileg a ti 

körzeteteken történő összes bűncselekményre vonatkozik?  Nemcsak Ikrény, ez Enese és 

Rábapatona is ? 

 

Tamás József r. zls.: Konkrétan Ikrény, Ószhelypusztával bezárólag, sőt még Hatos 

Kálmánné tyúktelepe is a miénk. A szélső településrészek, szélső gazdaságok, ezek sok 

helyről megközelíthetők, könnyen támadhatók a bűnelkövetők részéről. Említettem, hogy az 

utóbbi időben feltehetően a gazdasági válságnak betudhatóan több általunk ismert személy 

munkanélkülivé vált.  Akik korábban felmerültek a rendőrség látóterében, azzal foglalkoztak, 

amivel nem kellene, tehát bizonyíthatóan lopásos bűncselekményeket követtek el. Ezek 

leggyakrabban kábellopások, szerszámlopások, kisgéplopásokra korlátozódtak. Meg lettek 

fogva orgazdák is.  Van egy konkrét lakás betörés ügy a Nefelejcs utcában, úgy néz ki. hogy 

az emberke beszállításra került ő is helyi kötődésű, nevet nem említek. emelkedtek a számok.  

ha elzárásra kerülnek csökkenés várható. Ébernek kell lennünk.     

 

Pallang Attila alpolgármester: Viszonyszámot kaphatunk a környező településekről? 

 

Tamás József r. zls.: Változó Győr-Moson-Sopron Megye relatíve tűrhetőnek mondható. 

Felderítési szempontból közel 50%-os az arány a megyében. A szomszéd megyében nincs 

ilyen jó, 30 % körüli a felderítési arány. Sok elkövetőt elfognak, de sokkal több az elkövető. 

A vándorbűnözők jönnek. Veszprém és Vas megyében rosszabb a mutató, Győr-Moson-

Sopron Megye kiemelt megyének tekinthető.  Ketten lehetünk 3 településre. 
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Vas megyében egy főnek 6-7 településen kell ellátnia szolgálatot. Így ők nem tudnak olyan 

módszeresen dolgozni. Az elkövetések száma drasztikusan csökkent.  

A bűnelkövetői körnek a településen is van, olyan Győr és Győr környéki emberek állnak 

kapcsolatban, többször is voltak büntetve biz. kapcsolatok, orgazdák betörők tanácsadók, 

fuvarozók.   

 

Hozzászólások: 
 

Pallang Attila alpolgármester: forgalomlassítás megoldása probléma két utca tekintetében. 

Én láttam korábbi rendőri állásfoglalást, ezzel szemben ment elkövetési időszakban tavasz 

környékére két utcára vonatkoztatva ott lakókkal meg tudjuk valósítani. győri más jellegű 

településeket látva számtalan helyen látva a megold nem tudják  mérni a sebesség túllépést. 

Én is tudok balesetről csak nem volt bejelentve. 

 

Tamás József r. zls.: nem sok baleset történt, minimális volt, főleg amiből ügy volt. Akik itt 

élnek, megszokták a hely adottságait.  

 

Ferenczy Tamás települési képviselő: Következőt szeretném hozzáfűzni, nem lep meg a 

bűncselekmények száma.  Országos szinten a válság okozta megélhetési bűnözés jóval 

magasabb, ez nem meglepő. Másik dolog iskolával kapcsolatosan, természetesen szeretnénk 

az előadásokat, bejöttök és rendelkezésetekre állunk és köszönöm továbbra is igényt tartunk. 

rá.  

 

Tamás József r. zls.: igény van rá, természetesen tájékoztatjuk a diákokat a legfrissebb 

adatokkal. 

 

Pallang Attila alpolgármester: a polgárőrség beszámolójával kapcsolatban elmondanám, 

hogy a polgárőrségnek szakmai szempontból kellene segítség. Kalmár Lászlóval beszéltem 

érdemes lenne a szakmai szintet emelni a polgárőrség tagjainál.  

 

Tamás József r. zls.: A létszámnövelés belső meglátáson múlik, szakmailag jobban 

felkészítés jelen helyzetre, ami várható arra.  A trükkös emberek jól tudják, ki hogyan mozog. 

trükköznek   amellyel nagyobb felderítési mutató polgárőrség tagjait mennyire ismerjük akik 

abszolút megbízhatónak minősülnek. Olyan szakmai titkokat tudunk oktatni, amivel a saját 

munkájukat segíti. A polgárőrség vezetőjét megkeresném a vezetőségi tagokat, akik közül 

megkérnénk mindenkit 15-20 főt hívjuk össze akiknek tapasztalat csere komoly beszélgetést 

folytatni, ahol el tudnánk mondani a tapasztalatokat.  

 

Komjáti János körjegyző: Első részen meglepnek a számok. Összevetéseket tettem a 

körjegyzőséghez tartozó három település vonatkozásában. Börcsön 9 rendőrségi esemény 

történt 64-el szemben, teljesen más településről van szó. Börcsön most alakult polgárőrség. 

Az alapszabályban rögzítettük, hogy  két alapító tag támogatás szükséges ahhoz, hogy valaki 

tag legyen alapszabályban lehetne rögzíteni. A közlekedési rendszer, ami elhangzott a fekvő 

rendőr telepítése nem engedélyhez kötött.  Ezzel kapcsolatosan ötleteim vannak, de át kell 

gondolni az egész település közlekedését. Az útkezelő határozza meg a közlekedés szervezést. 

Valami átgondolt dolog legyen az egész település vonatkozásában.   Készüljön koncepció, a 

testület fogadja el és rendezzük. De meg és átgondoltan.  
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Ferenczy Tamás települési képviselő: Csatlakozni szeretnék a körjegyző úr által 

elmondottakhoz. Nagyon jó az ötlet, az új rész sajátos közlekedési rendre lett kialakítva, a 

jobb kéz szabály. Egyetlen utcában nincs tábla. Legfontosabb hogy egységesítsünk.  

 

Németh Tamás polgármester: megköszönöm a munkáját, remélem jó és még jobb lesz a 

kapcsolatunk. 60 bűncselekménnyel kevesebb történt. 

 

Németh Tamás polgármester: A beszámolóhoz több kérdés nem volt Ikrény község 

önkormányzatának képviselő-testülete 7 igen 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal elfogadta a 

körzeti megbízottak beszámolóját a 2009. szeptember 1. -2010. október 1. közötti 

időszakról, bűnügyi, közlekedési, közrendvédelmi szempontok szerint. 

   

 

67/2010. (X.26.) Képviselő - testületi határozat 

 

 Ikrény Község Önkormányzata képviselő-testülete a  

         Települési közrend, közbiztonság helyzetéről, a      

         2009.szeptember 1. 2010. október 1. közötti időszak  

         bűnügyi, közlekedési, közrendvédelmi                                            

         vonatkozásában   e l f o g a d j a . 

         és köszönetét fejezi ki a Győri Rendőrkapitányság területén  

         végzett  teljesítményéért 

 Felelős: Németh Tamás polgármester 

 Határidő: azonnal 

 

4./ Tájékoztató az ikrényi polgárőrség 2010. évi munkájáról, beszámoló az    

     önkormányzati támogatás felhasználásáról. 

     Előadó: Ferenczy Tamás az egyesület titkára 

 

Ferenczy Tamás az egyesület titkára: Szeretném exkuzálni magam, az írásos anyag az én 

kezemben van az én saram, hogy nem jutott el a képviselőtársaimhoz, igyekszem úgy 

felolvasni, hogy érthető legyen.  

 

Ferenczy Tamás az egyesület titkára: felolvassa a polgárőrség működéséről szóló 

beszámolót. 

  

Kérdés nem hangzott el. 

 

Hozzászólások. 

 

Tamás József r. zászlós: elkövetési tényállás este 8 és éjfél közé, hajnal kettő közé tehető 

jelentősen csökkentek, előrébb hozták a tevékenységeiket.  

 

Ferenczy Tamás az egyesület titkára: Lehet, hogy később a járőr szolgálatot áttekintve 8-

éjfélig át kellene szervezni. Elég nagy a falu, mire a falu másik részére érnek, az esetleges 

elkövetők „illa berek nádak erek” Sajnos a létszámot nem sikerült növelni. 54-55 fő, nem túl 

népszerű ez a munka, mert nincsen juttatás, inkább erkölcsi értéke van. Aki úgy gondolja, 

hogy tudna segíteni ezzel településen közbiztonságot növelni. Próbáltunk lépéseket tenni, de 

ennek ellenére nem sikerült növelni a létszámot.  
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Megyei pályázat 30 ezer forint, 150 ezer forint. Ezúton szeretném előző képviselő testületnek 

a támogatását, az önkormányzat a működést ebben az évben 400 ezer forinttal támogatta. Ezt 

időarányosan kapjuk, ezt az összeget üzemanyagra, lízingre javításra, műszaki  vizsgáztatásra 

fordítjuk.   

 

Pallang Attila alpolgármester: Ifjúsági klubbal kapcsolatban szeretném elmondani, hogy az 

ifjúsági klubot újra szeretnénk megnyitni. Úgy tudom, 17 évtől a fiatalok részt vehetnek 

polgárőrként.  Azt gondolom, hogy a fiatalokat érdemes lenne megszólítani, 16-24 éves 

korosztály könnyebben mobilizálható, egy családfőnek ez már elég nagy terhet jelent. Ha 

1450 szavazópolgárral számolunk és ha  annak a fele férfi és ezt megfelezzük 250-300 

környékén lenne a létszámnak, amiből meríteni kellene tudni. Én úgy gondolom, ne adjuk fel 

a létszámnövelési tervet.  Okosan és a minőségre is törekedve, az ajánlást nem tartom rossz 

dolognak, ezzel kiszűrhetők, akik akár életvitelük vagy szórakozottságuk által nem ebbe a 

társaságba valók. Az meglepett engem is hogy a bűncselekmények elkövetése ideje eltolódik, 

a kora esti időszakra tevődik. Ez egy fontos információ. Akkor ez egy olyan pont, ami miatt is 

indokolt, hogy szakmai tanácsot kapjunk. Szájról szájra jár, hogy a falu melyik neuralgikus 

pontjaira érdemes odafigyelni, vagy esetleg autóval megállni és figyelni, mert így a mozgó 

autót könnyebb kifigyelni, sebességből is következtető, hogy ki merre jár.  Ezek nagyon 

hasznos információk.  

 

Németh Tamás polgármester: köszönöm a polgárőrség beszámolóját. A beszámolóhoz több 

kérdés nem volt Ikrény község önkormányzatának képviselő-testülete 6 igen 1 tartózkodás és 

0 nem szavazattal elfogadta a polgárőrség beszámolóját.  

 

68/2010. (X.26.) Képviselő - testületi határozat 

 

   Ikrény Község Önkormányzata képviselő-testülete az    

         Ikrényi Polgárőr Egyesület a./ működéséről szóló  

         tájékoztatót elfogadja b./ részükre az önkormányzat  

         által nyújtott támogatás felhasználásáról szóló  

         beszámolót elfogadja.  

         Felelős: Németh Tamás polgármester 

         Határidő: azonnal 

 

 

5./ Az Ikrényi Általános Iskola pedagógia programjának módosítása, illetve a  

     Mézeskalács Körzeti Napközi otthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának  

     Módosítása. 

     Előadó: Komjáti János körjegyző  

 

 

Komjáti János körjegyző: Túlságosan sokat nem akarok mondani a dologról. Mindenki 

számára ismert, hogy 2010. szeptember 1-től új lehetőségek kínálkoztak az oktatásban  ahhoz, 

hogy ezek bevezetésre kerültek a jelenlegi pedagógiai program módosítására van szükség, 

Ebben az esetben is erről van szó. Olyan pontokon kerül módosításra, amelyek nem igénylik 

szakértői szakvélemény beszerzését, összességében ezeken a pontokon az iskola 

kezdeményezésére a nevelőtestület legitimációjával a képviselő testület dönthet, arról hogy 

bevezetésre kerüljön az iskolában. Ennek az elfogadását, és a  pedagógia program ilyen szintű 

elfogadását javasolom. 
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Kérdés nem hangzott el 

 

Hozzászólások: 

 

Ferenczy Tamás települési képviselő, iskola igazgató: Körjegyző úr nagyon jól elmondta, 

törvényi változásról van szó. A törvényalkotók végre belátták azt, hogy a szöveges értékelés 

az nem elég konkrét a szülők számára. A szülők számára olyan megfogalmazások vannak 

benne, amivel nem nagyon tudnak mit kezdeni. Ez a törvényi módosítás lehetővé teszi, hogy 

vissza lehet állítani a régi rendszert. Az Ikrényi Általános Iskola élni kíván ezzel a 

lehetőséggel. Ez a törvényi formája, hogy képviselő testület tekintsen el, hogy ez felmenő 

rendszerben történjen, illetve a szakértéstől, erre meg van a lehetőség, tehát a testület dönthet, 

hogy ezt támogatja. 

 

 

Németh Tamás: A beszámolóhoz több kérdés nem volt Ikrény község önkormányzatának 

képviselő-testülete 7 igen 1 tartózkodás és 0 nem szavazattal elfogadta az Ikrényi Általános 

Iskola pedagógia programjának módosításáról szóló beszámolót. 

 

69/2010. (X.26.) Képviselő - testületi határozat 

 

                                    Ikrény Község Önkormányzata képviselő-testülete 

                                    Az Ikrényi Általános Iskola pedagógiai programja  

                                    módosítását – a   mellékelt formában – elfogadja. 

                                    Felelős: Komjáti János körjegyző 

                                    Határidő: azonnal, végrehajtása folyamatos. 

 

Komjáti János körjegyző ismerteti, hogy az óvoda, bölcsőde alapító okiratának 

módosítása megtörtént, a törzskönyvi bejegyzés folyamatban van. A változtatások szakmai 

jellegűek. Ismerteti a határozat-tervezetet  

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Polgármester kérésére képviselőtestület egyhangúlag – ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 

Ikrény község önkormányzatának képviselő - testülete a témával kapcsolatban 7 igen 0 

tartózkodás és 0 nem szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

 

                             70/2010.(X.27.) képviselő - testületi határozat: 
 

Ikrény Község Önkormányzata képviselő- testülete a 

Mézeskalács Körzeti Napközi Otthonos Óvoda és 

Bölcsőde / Abda, Szent Imre u. 2 / 

ALAPÍTÓ OKIRATÁT az alábbiak szerint módosítja: 

1. preambulum 

a 3-4. sorában írt jogszabályi hivatkozás törlésre kerül 

/ hatályon kívül helyezték / 

 2.   Az 1./ pont 7-8 címe tartalma módosítása 
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Az intézménybe /tagintézményekkel együtt 

/felvehető maximális Óvodai     

gyereklétszám:                                        230 fő 

Bölcsődei maximum gyereklétszám:     26 fő kettő csoport 

3. A 3. pont 2009. 12. 31-ig felsorolás törlésre kerül 

 

4. A 4. pont           

Címe helyesen: 4.) A sajátos nevelési igényű tanulókkal és 

az integrációs felkészítéssel kapcsolatos feladatok 

A 4.pont a.) b.) c.) pontja törlésre kerül / a tevékenységek 

alaptevékenységbe  kerülnek, d.) pontja a .) pont 

besorolás alá kerül és a következő új b.) ponttal egészül ki             

b.)Az óvoda a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 

számára személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, 

felzárkóztató program szerint óvodai fejlesztő programot 

szervez, amelynek keretében ellátja 

       

a.) a gyermek fejlesztésével 

kapcsolatos  pedagógiai feladatokat, 

b.) a szociális hátrányok enyhítését 

segítő pedagógiai tevékenységet, 

c.) az együttműködések 

kialakítását azokkal a szolgálatokkal, amelyek a 

gyermekek óvodai nevelése során a szülőket 

támogatják, illetve a gyermekeknek szolgáltatásokat 

biztosítanak 

/integrációs felkészítés / 

5. A 7. pont alapítói felsorolásában az első cím helyesen  

9151 Abda, Szent István u. 3. 

6.    A 9. pont első címe és tartalma törlésre kerül / A 

tevékenység jellege alapján…./ 

7.  A 9. pont második címe törlésre kerül, / 

Feladatellátáshoz…./ helyette – ugyanazon tartalommal – 

a következő  cím kerül beírásra gazdálkodási jogköre 

alapján 

 Utasítja a körjegyzőt az alapító okirat jelen    

 módosításokkal történő egységes szerkezetbe foglalására,   

 majd az intézményvezető részére történő megküldésére,   

 és a törzskönyvi átvezettetésre. 

 

Felelős: Komjáti János körjegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

6./   A szabálysértési pénzbírság legmagasabb összegéről  rendelkező helyi rendeletek 

       felülvizsgálata. 

       Előadó: Komjáti János körjegyző 
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Komjáti János körjegyző: Összességében szintén jogszabályi változás keresztülvezetése 

miatt kell ezzel foglalkoznunk. A helyi önkormányzati rendeletekben eddigiekben 

szabálysértési pénzbírság felső határa 30.000 forint felső határban volt meghatározva. Ez a 

bírság összeg a központi jogszabályváltozás miatt 50.000 forintra emelkedett. Áttekintettük 

Ikrény helyi rendeleteit, konkrétan, az állatok tartásáról szóló, a helyi környezetvédelemről, a 

járművel behajtásáról és engedélyezéséről szóló, a temetőről és temetkezésről szóló, valamint 

zaj és rezgésvédelemről szóló rendeleteket. Ahol a szabálysértési pénzbírság eddig 30.000 

forintos maximális összegben volt meghatározva, javaslom a testületnek, hogy felső határként 

az 50 ezer forintos pénzbírság lehetőségét építse be ebbe az önkormányzati rendeletekbe. A 

rendelet konkrét szövegét a módosítás nem érinti. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Németh Tamás polgármester: A beszámolóhoz több kérdés nem volt Ikrény község 

önkormányzatának képviselő-testülete 7 igen 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal elfogadta a 

szabálysértési pénzbírság legmagasabb összegéről szóló helyi rendelet módosításával 

kapcsolatos beszámolót, hogy a szabálysértési pénzbírság összege 50.000 forint legyen. 

 

 

 

                                            Ikrény Község Önkormányzata képviselő-testülete 

                                            m e g a l k o t j a    10/2010. (X.27.)  rendeletét 

                                            A helyi rendeletekben szereplő pénzbírság   

                                            legmagasabb összegéről. 

 

7./ Ellenőrzési jelentés a 2010. évről, kiegészítve a 2011 évi ellenőrzési ütemtervvel. 

      Előadó: Komjáti János körjegyző 

 

Komjáti János körjegyző: az önkormányzati törvény meghatározza, hogy belső ellenőrzésről 

kell gondoskodni az önkormányzatoknál és intézményeinél. Meghatározza az 

önkormányzatoknál, hogy a belső ellenőrzési felelős a települési jegyző. Ezen kívül 

meghatároz bizonyos időpontokat, ameddig konkrét cselekedni kel végrehajtani az 

ellenőrzéssel kapcsolatban. Az első időpont az ellenőrzési ütemterv következő évre vonatkozó 

elfogadása. 11.15-ig eleget kell tenni.  A jegyzőnek az előterjesztésre, a képviselő testület 

fogadja el. A következő határidő az előző év vonatkozásában a belső ellenőrzési jelentés 

képviselő testület elé terjesztésére vonatkozik. Ez pedig a zárszámadási rendelettel  egy 

időben 04.30-ig lehetséges. 

Elkészült 2010. évre vonatkozó belső ellenőrzési jelentés, megkapták a jelentést, azt így a 

testület elé terjeszteni, ha egyetértenek, elfogadásra javaslom.  A második része a következő 

évre vonatkozó belső ellenőrzési terv.  Itt a Győri Többcélú Kistérségi Társulás települési a 

társulás önként vállalt feladata belső ellenőrzés. Erre a feladatra a kistérségi társulás 

előirányzatot biztosít, ő finanszírozza ezt a belső ellenőrzést. A jelenlegi rendszer szerint egy 

belső ellenőrzési témát lehet meghatározni a kistérségnek. Ez az, amit tud finanszírozni, ezzel 

tudjuk megbízni a belső ellenőrt. Abban az esetben ha települési önkormányzat több belső 

ellenőrzési témakört jelöl meg, akkor az ezen kívülit saját erőből finanszírozza. Akkor erre 

előirányzatot kell költségvetésben biztosítani. Azt említettem, hogy a Kistérséghez valamilyen 

szinten kötve vagyunk. A körjegyzőség három településén október utolsó hetében van 

testületi ülés a következő november utolsó hetében van, tehát picit önmagunknak kellett 

előkészíteni ezt a napirendet.  
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A kistérségben még nincs elfogadott elképzelés erről a kistérség mai nap állt fel úgymond. Itt 

tartunk. Két dolog kapcsolódik ide, egyrészt az, hogy egy ciklus első időszakában vagyunk és 

a ciklusnak középtávra stratégiát is kell készíteni, illetve a belső ellenőrzési ütemtervet el kell 

elkészíteni. 11.15 miatt, illetve amiatt kistérségi szinten ennyire előkészítetlen tegnap Börcsön 

is azt javasoltam, hogy a stratégiát, mint olyat, majd a november testülési ülés fogadja el, 

viszont most kellene döntést hozni  a 2011. re vonatkozó belső ellenőrzési ütemtervről.  

Azóta annyi változás történt,  bizonyos koncepció elkészítette kistérség ma délután beterítette 

a kistérséghez tartozó településeket. Ez egy 21 oldalas beszámoló. Lehetetlenség lett volna 

estére felkészülni belőle.  Az lenne a célszerű, ha a következő testületi ülés tárgyalná. A 

konkrét 2011–re vonatkozó ütemterv. Az elmúlt két évben a belső ellenőrzés tárgya 

jellemezően az önkormányzat működésével és költségvetési szerveivel, a hivatallal volt 

kapcsolatos. 

Javaslatot tennék, hogy intézményi óvodai és iskolai bér- és létszámgazdálkodást vizsgáljon. 

Ezt a témát, úgy lehet mélységében vizsgálni, hogy nem egy településen, hanem három 

településen történhetne. Egyeztettem a szerződéses belső ellenőrrel. Jónak tűnik ez a téma. 

Tegnap még úgy volt, hogy óvoda, iskola soknak tartottam, de eddigi lelkesedésem 

eredményeképpen a mai napon a belső ellenőr közölte, hogy szükség esetén be tudja tenni a 

körjegyzőség bér- és létszámhelyzetét is ebbe a vizsgálatba. 

A következő évi belső ellenőrzési terv az önkormányzatok és költségvetési szervek létszám és 

bérköltség vizsgálatára teszek javaslatot.  

 

Kérdés. 

 

Németh Tamás polgármester: nemcsak az oktatási intézmények lennének, hanem konkrétan 

a körjegyzőség is? 

 

Komjáti János körjegyző: A körjegyzőség 2009. évben megtörtént. 

 

Hozzászólások: 

 

Pallang Attila alpolgármester: a beszámolóban, amit olvastam, van két olyan tétel, van 

olyan, hogy  javaslatok, nem került sor javaslattételre, sem  a feladatellátás javítása érdekében 

sem pedig gazdaságosabb  hatékonyabb munkaszínvonal növelése érdekében valamilyen 

általános gyakorlat, nem kötelező ilyet tenni, vagy nem szokott lenni, vagy normál dolog 

vizsgálat végén nincs javaslat 

 

Komjáti János körjegyző: az első része az a dicséreté, nem jellemző az, belső ellenőr 

utolsókét pontban ezt írja. Általában javaslatot ír, ha nem talált mindent rendben. Ha valaki 

megnézi az előző hasonló körjegyzőségi létszámot érintő ellenőri jelentést, az ottani 

javaslatokat, komoly javaslatokat. Idén januárban került sor a javaslattételre, annak 

vizsgálatára Ott született javaslat. Nem jellemző, azt kell megállapítani ezen a területen nem 

talált olyan problémát, amely gondot jelentett volna, és nem is tett javaslatot. A másik oldal – 

lehet, hogy picit szubjektiv -nagyon jó témát találtak a vizsgálatra. 

 

 

Németh Tamás polgármester: A beszámolóhoz több kérdés nem volt Ikrény község 

önkormányzatának képviselő-testülete 7 igen 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal elfogadta a 

2010. évre vonatkozó belső ellenőrzési jelentésről szóló beszámolót.  
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Németh Tamás polgármester:  A beszámolóhoz több kérdés nem volt Ikrény község 

önkormányzatának képviselő-testülete 7 igen 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal elfogadta a 

2011. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv témájáról  (a intézményi bér- és 

létszámgazdálkodásáról)  szóló javaslatot 

 

 

71/2010. (X.26.) Képviselő - testületi határozat: 

 Ikrény község Önkormányzata képviselő-testülete 

 1. Ikrény Község Önkormányzata és intézményei 2010. 

évi belső  ellenőrzéséről készült jelentést megismerte, azt 

elfogadja és tudomásul veszi, megállapítva, hogy a 

jelentést hiányosságot nem állapított meg, intézkedési 

javaslatot nem tett. 

 2. 2011. évre a következőkben állapítja meg belső 

ellenőrzési. 

Ütemtervét: 

Tárgya: Bér és létszámgazdálkodás vizsgálata 

Célja: Annak megállapítása, hogy a létszám és  

bérgazdálkodás a jogszabályi előírásoknak megfelelő-e, 

illetve biztosított e a  tevékenység célszerű, tervszerű és 

hatékony ellátása. 

Terjedelme: Az önállóan működő intézmények. 

 

Felelős: Komjáti János körjegyző 

Határidő: folyamatos, beszámolás 2012. április 30. 

 

8./ A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátása. 

     Előadó: Komjáti János körjegyző 

 

Komjáti János körjegyző: mi az a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás? A szociális törvény 

az elmúlt időszakig önkormányzati kötelező feladatként határozta meg a jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás működtetését.  Volt egy riasztórendszer, egy megnyomható szerkezet a 

rászorulóknál, ami a diszpécser központnak jelzett, ha valami probléma volt, orvost, vagy 

mentőt tudott küldeni. Ez a rendszer január 1-ig működött kötelező feladatként állami 

finanszírozással. 

2010-től kikerült a kötelező önkormányzati feladatok közül a házi segítségnyújtás. Ott álltunk, 

hogy lehetett pályázni erre a témára, de a kistérség nem pályázhatott, csak Győr Megyei Jogú 

Város Egészségügyi Alapellátása tudott pályázni. Az elmúlt évben ezzel a konstrukcióban 

próbált pályázatot benyújtani, de nem került a nyertesek közé. Nem volt kötelező feladat, meg 

is szűnt ez az ellátás. Kint maradtak a készülékek, megmaradt a szervezet, aki az eddigiekben 

állami finanszírozásból végezte ezt a munkát. Az elmúlt időszakban arra került sor 

megpróbálták a települések ezt tovább működtetni. Konkrétan Abda Börcs esetében két 

települési önkormányzat megállapodott a Help Deskkel abban, hogy kétezer forintot 

készülékenkénti díjért a továbbiakban is működteti a rendszert. Mindkét településen úgy állt 

összeg 2 ezer forintból ezret az önkormányzat finanszírozott, a másikat a rászoruló 

finanszírozta. Abban az esetben, ha a rászoruló az ezer forint kiváltásra is rászorul, akkor a 

szociális bizottság közreműködött, hogy azt is ki lehetett fizetni az átmeneti segély terhére. 

Működött ez a rendszer így. Most úgy tűnik, hogy lehetőség van társulás keretében ismételten 

pályázni. A pályázó ismételten Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi 
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Alapellátás lenne. Az, ami elgondolkodtató az egészben, elég rövidek a határidők, mert a 

tegnapi napig polgármesteri szándéknyilatkozatot vártak a pályázathoz, illetve 11.09-ig 

testületi döntéssel kell megerősíteni ezt a dolgot. A Győri Többcélú Kistérségi Társulás 

pályáztasson győri egészségügyi alapellátással. Ez lenne az előtörténete az egész dolognak. 

Amin el  kell gondolkodni ez a pályázat most két évre szól 2011.01.01-től 2012.12.31-ig szól. 

Az érdeklődés annyira azért nem nagy a többcélú kistérségi társulásnál.  

A pályázat benyújtásra kerül-e. Ha az önkormányzat úgy dönt, hogy csatlakozni kíván ehhez, 

az önkormányzat nevében nyújtsa a pályázatát és még így sem lesz elengedő pályázat. Azon 

is lehetne gondolkodni, hogy nem kell ezt továbbvinni. Vagy azon hogy nem kell ezt 

továbbvinni. Ez lenne a helyes irány, hogy nem kíván vele foglalkozni, vagy hogy kíván vele 

foglalkozni és akkor a Help Deskkel fel kellene venni a kapcsolatot hasonlóan a mási  két 

településhez. 

 

Kérdések és válaszok: 

 

Németh Tamás polgármester: Abdán, Börcsön jelezték a szándéknyilatkozatot a kistérség 

felé? 

 

Komjáti János körjegyző: Abdán jeleztük szándéknyilatkozatot, Börcs elvetette. Ikrényben 

is ők látják el. 

 

Csáki István települési képviselő: hány jelzőkészülék van? 

 

Németh Tamás polgármester: 10 körüli van, sokkal több volt kint, amíg ingyenes volt, 

amikor kértek hozzájárulást az idős emberektől, közeli hozzátartozó ott él, ott nem kell. Help 

Desknek 2000 Ft-ot fizetünk abban ezer forint az önkormányzati hozzájárulás. itt pedig 1300 

hozzájárulás lenne, ha a kistérség megnyeri ezt a pályázatot. 1300- Ft-ot kellene fizetni 

havonta a rászorulóknak. A kérdés, hogy pályázzunk vagy maradjunk ennél a szolgáltatónál? 

 

Fodor Ildikó települési képviselő: 1300-at kinek kell fizetni? 

 

Németh Tamás polgármester: Lehet a településnek, de annak, aki a készüléket használja. 

Kérdés, hogy hány készüléket nyer a kistérség, lehet hogy jóval kevesebbet, mint amire 

szükség van. 

 

Komjáti János körjegyző: az önkormányzat vállalhatja az 1300 forintot az állampolgártól, 

de nem kötelező, mert kivették a szociális törvényből ezt a kötelező feladatot. Ha felvállalja, 

akkor adhat, nem köti a kezét semmi, de nem kötelező. 

 

Németh Tamás polgármester: én szándéknyilatkozatot elküldtem a kistérséghez. El kell 

döntenünk, hogy részt akarunk-e venni a kistérségen belül a pályázaton? Vagy azt mondjuk, 

mi is, amit Börcsön. 

 

Németh Tamás polgármester Börcsön mennyi ellátott van? 

 

Komjáti János körjegyző: 22 fő van a jelenlegi rendszerben 

 

Németh Tamás polgármester fel kell mérnünk, mennyi rászoruló van, szerintem nálunk is 

jóval több nyugdíjas van. Ez egy szociális dolog lesz megint.  
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Ferenczy Tamás települési képviselő: Börcsön fizeti az önkormányzat a lakosság helyett az 

1000 forintot? 

 

Komjáti János körjegyző: 2000 forintban állapodtunk meg a Help Desk–kel  megállapodás 

után kialakult ár. A jelenlegi rendszerhez, ha valaki még csatlakozik, akkor ő esetében nem 

emelkedik a térítési díj, kétezer forint.  1 ezer forint lesz ebből ezer forintot vállal az 

önkormányzat.  Börcsön az az álláspont egyezer forintot be tudnak fizetni, Abdán az volt az 

álláspont, hogyha ebből megélhetési probléma jelentkezik, akkor a szociális bizottságnak volt 

olyan hatásköre, hogy az átmeneti segély terhére, egyedi kérelem alapján támogathatta a 

másik egyezer forintot is. Így működött. 

 

Pallang Attila alpolgármester: szándéknyilatkozatot helyben hagyjuk, ezzel elkötelezzük 

magunkat egy nyertes pályázat esetén. A Help Desk esetében milyen időtartamra szól a 

szerződés? a kettő nem üti-e egymást? Van-e átfedési időszak, milyen felmondási 

határidővel? 

 

Komjáti János körjegyző: A Help Desk szerződése felmondható, év végivel is akár, tehát 

december 31-el mindenképpen. A készülékek tulajdonjoga a kérdés, mert a Help Desk 

telepítette. 

 

Németh Tamás polgármester: nyerünk pályázatot, akkor ki fogja adni a készüléket? 

 

Komjáti János körjegyző: kistérség volt mindkettőnek gesztora, ezt tisztázni kell 

mindenképpen. 

 

Pallang Attila alpolgármester: azon gondolkodjunk, mi van ha pályázunk, meg mi, ha 

maradunk a Helpnél. 

 

Komjáti János körjegyző: nehéz helyzetben vagyok, ha egyszer letettük a Helpdesk mellett 

voksot, akkor miért megyünk más irányba? 

 

Pallang Attila alpolgármester: az idős emberek megszokták a készülék használatát. 

Indokolt-e hogy ezen mi változtassunk? Az összegben nem látok nagy különbséget. A 

létszámot hallottuk, hogy nőni fog. Akkor sem akkora tétel, hogy ne lehetne kifizetni. 

 

Lőrincz Illés települési képviselő: előző pályázatnál, amit elnyertek és amit azóta 

használnak, akkor a Help Desk nyerte meg, nem lehet, hogy az újét is pontosan ők 

üzemeltetnék, mert akkor nem kérdés a kérdés? 

 

Komjáti János körjegyző: más finanszírozás volt, kötelező önkormányzati feladat volt 

kistérségen belül zajlott minden. Ez az a rendszer volt, amikor a házi gondozó szolgálattal sok 

probléma volt év végén. Az újság foglalkozott ezzel sokat. Ezek akkor kezdődtek ezek a 

gondok. Akkor látszódott, hogy változni fog január 1-től finanszírozás, már nem kapták meg, 

már átalakultak. Így ment ez a dolog tönkre.  

 

Németh Tamás polgármester: szavaznunk kell, döntést kell hoznunk. Felolvasom a 

szöveget. Olyan minimális összeg különbség van a kettő között, hogy igazából maradhatunk 

annál   szolgáltatónál, ahol eddig.  
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Lőrincz Illés települési képviselő: nem ugyanaz, hogy 1300 forintot eddig is befizetett, egy 

sikeres pályázat esetén ki lehetne a körét bővíteni azoknak, akik kaphatnak ugyanazért az 

összegért. Mondhatjuk, hogy az 1300-at az igénylő fizesse be. 

 

Németh Tamás polgármester: az a helyzet, hogy az elnyert pályázatba semmi garancia nincs 

arra, hogy mennyit fognak adni, lehet, hogy 20 készülékre adnak pénzt, de abban benne van 

Győr is.  700 forint különbség van a kettő között, ha a pályázaton nyerünk, per fő, vagy ha 

nem is pályázunk.  

 

Fodor Ildikó települési képviselő: mivel jár, ha pályázunk és azt mondjuk, hogy köszönjük, 

nekünk ez nem felel meg? 

 

Komjáti János körjegyző: problémát forint esetben jelent, ha valamennyi beadott települési 

igény kielégítésre kerül. Abból kiszállni nem lehet Ha sokkal kevesebb készüléket nyer a 

pályázat akkor nyilván egymásra lehet bontani. Mert akkor kielégítetlen szükséglet fog 

keletkezni. 

 

Németh Tamás polgármester: a rendszer ugyanaz lesz, 10 emberre küldtük meg, ez 

alacsony számnak tűnik.  Biztos, hogy ennél sokkal több van. Erről ma döntenünk kell.  

 

Tóth Ildikó települési képviselő: akik dolgoztak a faluban ebben a rendszerben ezeket az 

időseket látogatták, őket meg lehetne kérdezni, mert ők pontos számot adnának. 

 

Németh Tamás polgármester: volt felmérés, először amíg ingyen ment, addig magas volt a 

száma a kint lévő készülékeknek, 60-70 db volt kint, de amikor azt mondtunk hozzájárulást 

kell fizetni, sokan  visszaadták, így maradt ez 10 körüli szám. 

 

Komjáti János körjegyző: abdai számoknál a régi rendszer és a mostani rendszer között erős 

feleződés volt. Mindenkit megkerestünk, aki az előző rendszerben kapott, részesült. 

Felkínáltunk minden lehetőséget. Ez alapján megfeleződött a szám.  

 

Fodor Ildikó települési képviselő: nem lehet, hogy maradtak a ténylegesen, jobban 

rászorulók ? 

 

Komjáti János körjegyző: Aki ismerte a szociális hátterét Abdának, úgy ítélte meg, hogy 

nem. Volt ilyen, aki letette az asztalra, hogy nem is kell. Kevés volt olyan ember, akinek pénz 

tette függővé a maradását.  

 

Pallang Attila alpolgármester: továbbra is érdekel a dolognak az a része, milyen jellegű 

szerződés van érvényben, milyen hatálya van? Miben állapodtunk meg a szolgáltatókkal, 

mennyi a felmondás ideje? sikeres pályázat esetén milyen következményekkel kell számolni? 

Amennyiben ez nem tisztázott, én saját részről nem támogatom a bizonytalan rendszerbe való 

átlépést. A régi rendszer megtartását javaslom. 

 

Komjáti János körjegyző: az ikrényi szerződést nem ismerem, a másik két település 

feltételei kidolgozásában részt vettem. 
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Németh Tamás polgármester: A beszámolóhoz több kérdés nem volt. Kérem 

kézfelemeléssel jelezzék, amennyiben támogatják, hogy részt vegyünk a házi segítségnyújtás 

pályázatban? 

 

Ikrény község önkormányzatának képviselő-testülete 2 igen 0 tartózkodás és 5 nem arányban 

nem  támogatja,  hogy  a házi segítségnyújtás  ellátásával kapcsolatos  pályázaton. 

 

 

    72/2010. (X.26.) Képviselő - testületi határozat: 

 

 Ikrény község Önkormányzata képviselő-testülete 

nem kíván részt venni a Győri Többcélú Kistérségi 

Társulás által szervezett, de Győr Megyei Jogú Város 

Egészségügyi Alapellátása  által pályázott jelzőrendszeres 

házi segítségnyújtás támogatása                                        

pályázatban, a feladatot a továbbiakban is az elmúlt 

időszakban kialakított szervezeti formában kívánja 

megoldani. 

                                       Felelős: Németh Tamás polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

9./ Falukarácsony programjának előkészítése: 

 

Németh Tamás polgármester: A korábbi évekhez hasonlóan el kell kezdenünk a 

falukarácsony programjának és lebonyolításának megbeszélését. Döntenünk kell arról, hogy 

milyen időpontban tartsuk, mi legyen idén a családoknak karácsonyi ajándék és a gyerekek 

karácsonyi édességcsomagjáról és az ünnepséget követő állófogadás részleteiről. Mivel a 

korábbi években már volt kerámia, bögre és hasonló ajándéktárgyak, ezért idén 

mindenképpen valami másban kellene gondolkodnunk. Én a naptárat javasolnám ikrényi 

fotókkal montázsszerűen kiegészítve.  

 

Pallang Attila alpolgármester: jó ötletnek tartom, én meg tudom kérdezni, hogy mennyibe 

kerülne. 

 

Tóth Ildikó: én a karácsonyi csomag összeállítását és megvásárlását vállalom.  

 

Németh Tamás polgármester: köszönöm. Úgy gondolom, hogy december 18-án 17.00 

órakor kezdődne egy ünnepélyes megnyitóval. Én és a plébános úr is mondana egy rövid 

ünnepi beszédet. Majd az óvodások és az iskolások műsora következne. Azután pedig zeneszó 

mellett forralt bort kínálnánk, majd kiosztanánk az ajándékcsomagokat a gyerekeknek. A 

hivatalban a nagyteremben kerülne sor az állófogadás megrendezésére. Az állófogadáson 

felkínált italok mennyiségét még meg kell beszélnünk.  

 

Kérdés nem hangzott el. 

 

Németh Tamás polgármester: A beszámolóhoz több kérdés nem volt. Ikrény község 

képviselő-testülete 7 igen 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal elfogadta a falukarácsony 

előkészületeiről szóló előterjesztést és programot.  
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73/2010. (X.26.) Képviselő - testületi határozat: 

 

 Ikrény község Önkormányzata képviselő-testülete  a  

      2010. évi falukarácsony ünnepség előkészületéről szóló   

      beszámolót és programját elfogadja.  

                                       Felelős: Németh Tamás polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Interpellációk: 

 

Pallang Attila alpolgármester: két ülés közötti beszámoló témakörben szerepel az iskola 

parkoló tervezésével kapcsolatos összeg. Én a polgármester úrnak jeleztem, hogy az óvoda 

parkoló kiépítésével kapcsolatosan már elindult egy folyamat. Az óvoda parkoló 

engedélyeztetése lezajlott, költség nélkül sikerült megvalósítani. Viszont az engedélyezési 

tervben november 15-i határidő van szabva vagy március 15-ét követő kialakítás. Ami nyilván 

az időjárásra vonatkozik. Tekintettel arra, hogy az óvoda előtti parkoló jelenlegi formája nem 

is parkoló téli időszakban rendkívül balesetveszélyes, időnként forgalmi akadály is kialakul. 

Kérdés, hogy az önkormányzat képviselő testülete hozzájárul ennek a parkolónak az 

alapváltozatban történő kiépítéséhez, ami azt jelenti, hogy betoncsövezéssel, két lezáró 

szakasszal, illetve tömörített murvával kialakításra kerülne, oly módon, hogy a kalkulációjáról 

a pénzügyi bizottságnak a szülői munkaközösség benyújt egy tervezetet tételesen. 250-300 

ezer forint közötti összeget tenne ki, amennyiben találunk a kivitelezésre egy helyi 

vállalkozót, aki ebben segít. Jelen pillanatban az összeg 50 %-ban áll rendelkezésre szülői 

felajánlásokból.  A kiépítés ilyen formában megvalósítható Két szakaszban, két hétvégét 

tekintve. A jövő hét elejére benyújtandó kalkuláció mentén még a tél beállta előtt támogassa. 

A szülői munkaközösség szervezésében valósulna meg, ami későbbiekben bővíthető beton, 

díszburkolat felülettel. Szakszerűen engedélyezés mentén és a jelenlegi áldatlan állapotokat 

megszüntetve. 

 

Németh Tamás polgármester: a pénzügyi bizottságnak ezt akkor tárgyalni kell. szavazás 

mennyi az összeg amire szükség lenne? 

 

Pallang Attila alpolgármester: a jelenlegi felajánlás é 100-150-ez forint –ra tehető összeg..   

 

Németh Tamás polgármester: én olyan határozati javaslatot tennék, hogy a pénzügyi 

bizottság vizsgálja meg az anyagi hátterét, amennyiben biztosítottnak látja a ennek a 

kifizetését,   akkor rendelkezésre bocsátjuk. 

 

 

Pallang Attila alpolgármester: nem vállalkozó. Ez az összeg döntő részben anyagköltség 

elképzelhető, hogy a vállalkozó esetleg költségei megtérítését kéri üzemanyag vagy szállítási 

díj. A kivitelezés társadalmi munkában gondoljuk. A munkagépek esetében lehet szó 

szolgáltatási díj kifizetésére. 

 

Németh Tamás polgármester: a műszaki ellenőrzési rész? 
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Pallang Attila alpolgármester: az egész engedélyezési terv nem tartalmaz erre vonatkozóan 

kitételt. Ha azt ami az engedélyezési tervben szerepel, megvalósítjuk, ez különös eljárás 

nélkül  megvalósítható. Erre van szakember, aki ezt levezényli. 

 

Németh Tamás polgármester: javaslatom, hogy a pénzügyi bizottság vizsgálja meg ezt a 

kérdést. Kérem, hogy ha a fedezetét megtalálja, támogassa a kifizetését, ez egy 150 ezer 

forintos összeg.  

 

Németh Tamás polgármester: A beszámolóhoz több kérdés nem volt Ikrény község 

önkormányzatának képviselő-testülete 7 igen 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal elfogadta 

hogy az óvoda előtti megállóhely létesítéséhez kifizetendő 150.000 forintot vizsgálja meg 

a pénzügyi bizottság és tegyen javaslatot a fedezet ismeretében 

 

                                 74/2010. (X.26.) Képviselő - testületi határozat: 

 

Ikrény Község Önkormányzata képviselő-testülete a napközi 

otthonos tagóvoda intézmény előtti területen parkoló 

kialakításához hozzá kíván járulni anyagilag, de utasítja a 

Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottságát, hogy vizsgálja meg a 

fedezet biztosítása lehetőségét az éves költségvetésben és 

tegyen arra javaslatot. 

 

Felelős: Ferenczy Tamás a bizottság elnöke 

Határidő: 2010. november 15. 

 

 

Ferenczy Tamás települési képviselő: nem tudom, hogy amit most mondani fogok, azt 

személyes érintettség okán vizsgálhatja-e a pénzügyi bizottság. Van egy nyertes pályázatunk, 

konkrétan 450 ezer forint 2010. december 31-ig kell felhasználni, utófinanszírozás magyarul. 

El kell költeni 2010. december 31-ig. Az egyik lehetőség, hogy   a elküldöm a számlákat  

december 31-ig, és áprilisban jön vissza a pénz, ezzel meghitelezi az önkormányzat ezt az 

összeget, s ha megjön a pénz visszakerül a számlájára  vagy ha nem tudjuk ezt véghezvinni, 

akkor bukta a dolog és ez a pénz elveszett. 

 

Németh Tamás polgármester: tárgyalja a pénzügyi bizottság, te nem szavazol a másik két 

tag szavaz, azzal még határozatképes lehet. 

 

Pallang Attila alpolgármester: pénzügyi bizottság ezt megtárgyalja november végi testületin 

elfogadásra kerül, elég lesz az idő  elköltésre kerüljön. 

 

Ferenczy Tamás települési képviselő: minden perc számít, minél később tudok költeni 

belőle annál kevesebb az esélyem, hogy a támogatást arra a célra használjam fel, amire 

kaptam.  

 

Lőrincz Illés települési képviselő Olyan számlát ki tud állítania csarnok üzemeltető kft. hogy  

sportrendezvényre bérbe kell venni ilyen címen el lehet költeni a pályázati pénzt? 
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Németh Tamás polgármester: ez így nem megy csarnok számláz valamit, arra pénzügyi 

teljesítésnek kell lenni. A pénzügyi bizottság vizsgálja és onnantól kezdve tovább tudunk 

lépni. 

 

Ferenczy Tamás települési képviselő: az elmúlt években is így történt.  Ezt egyesület 

kaphatja meg. Van egy együttműködési megállapodás az Ikrény Se-vel Az SE-nek sincs 

pénze, hogy meghitelezze. Ő is napról napra él nekünk megint nincs. 2007-től kezdve ezt év 

végével megkaptuk következő év 3., 4. hónapjában, amikor utalták visszafizetésre került.  

 

Németh Tamás polgármester: nem tudunk válaszolni pénzügyi bizottságnak rengeteg 

tárgyalnivalója van.   

 

Ferenczy Tamás települési képviselő: azért vetettem fel most egy hó múlva találkozunk 

legközelebb. 450.000 forintról van szó.  

 

Németh Tamás polgármester: Az interpellációhoz több kérdés nem volt Ikrény község 

önkormányzatának képviselő-testülete 6 igen 1 tartózkodás és 0 nem szavazattal elfogadta azt 

a javaslatot, hogy átutalható az összeg, amennyiben a pénzügyi bizottság a fedezetet a 

költségvetésben megtalálja  

 

                                 74/2010. (X.26.) Képviselő - testületi határozat: 

Ikrény Község Önkormányzata képviselő-testülete elviekben 

egyetért, hogy a sportegyesület által pályázaton elnyert és 

utófinanszirozott összeget, az egyesület következő évi 

támogatása terhére megelőlegezze. Utasítja a pénzügyi és 

vagyonkezelő bizottságát, hogy a költségvetés ismeretében 

vizsgálja meg a finanszirozás lehetőségét és tegyen arra 

javaslatot 

Felelős: Ferenczy Tamás bizottsági elnök 

Határidő: 2010. november 15. 

 

 

Lőrincz Illés települési képviselő: kérdésem: múlt szombaton volt előzetes ülésen kaptam 

feladatot, az itt nem szerepel, ezt később beszéljük meg? 

 

Németh Tamás polgármester: ez is pénzügyi bizottsági ülés napirendje lesz.  Egyébként 

Illés a fénymásoló beszerzésről beszél,  

 

Lőrincz Illés települési képviselő: a szkenner témáról szeretnék pár szót. Az 

informatikusnak ki kell alakítani egy  számítógépes végponton egy  nyomtató csatlakozást 

onnantól kezdve megkapnánk próbára a berendezést, amit leteszteltek, így kiderül, hogy 

megfelel-e ?Pénzügyi vonzata nincs. 

 

Németh Tamás polgármester: mindenképpen megoldjuk. 

 

Pallang Attila alpolgármester: következő testületire  javaslom a hulladék elszállításhoz 

kötődően tavaly közmeghallgatáson elhangzott kérésem utána jártam olyan szempontból 

amikor a szelektív hulladék kapcsán a humusz tartalmú hulladékot gyakrabban viszik mint a 

másikat a testület módosíthatná egész pontos dátumot nem tudok. 
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 A hulladékkezelő cég tette közzé. Mód és lehetőség nyílna arra, hogy a testület 

megváltoztassa.  Ez a rendszer nem jó a cél az , hogy a hulladékot szelektíven vigyék el a 

házakból.  A jegyző úr a hátterét nézze meg és tudjuk előterjeszteni a témát. 

 

Komjáti János körjegyző: nem új keletű a kérdés valóban, valahol így van, valamilyen 

szinten meg kell oldani a házi komposztálást. 

 

Pallang Attila alpolgármester ezt rendeletben kell szabályoznunk, és amennyiben vállalja a 

lakosság nyilatkozhat úgy, hogy ő nem kéri ezt s lehetőséget 

 

Komjáti János körjegyző: át kell gondolni,  hogyan szabályozzuk le hiszen arról van szó., 

hogy mennyi szomszéd nyilatkozatát írjuk elő, hogy hozzájáruljon, hogy a szomszédos 

ingatlanon valamilyen / milyen / technológiával folyik a házi komposztálás, a maga rothadási 

folyamatával. 

 

Pallang Attila alpolgármester: Ez az, erről van szó. Valószínű elég csak a 

komposztálóhoz közelebbi szomszéd nyilatkozata. 
 

Németh Tamás polgármester: én tavaly végigültem azt az ülést, amin ez volt a téma. Ez, 

amit mondasz nagyon nehéz dolog.  

 

Pallang Attila alpolgármester: ez egy lehetőség, nem azt jelenti, hogy kell, hanem aki ezt 

létrehozza, az kiválthatja ezzel a barna ürítő edény plusz díját.  

 

Németh Tamás polgármester: úgy váltunk el az ottani képviselőktől, települések leülnek, 

javasolják, hogy a komposztálandó kukát ürítsék kéthetente, a másikat egy hetente. Mert ez a 

probléma inkább. A másik kuka dugig van, folyik le róla a szemét, ez meg semmire nem jó. 

Nagyon nehéz ennyire szelektíven gyűjteni, de kell, mert muszáj. Vegyük fel a céggel 

kapcsolatot közösen körjegyzőségi szinten és így beszéljük meg a dolgot.  

 

Fodor Ildikó települési képviselő: azokkal a területekkel, ahova falu zöldhulladékot hordják, 

jelezni kellene, hogy ne oda hordják. 

 

Németh Tamás polgármester: nem legális lerakók. 

 

Komjáti János körjegyző : lényeges kérdés, azért van a komposztáló edény, azért nem telik 

meg, mert máshova hordják. Börcsön kijelöltek olyan helyet, ahol gyűjtötték a zöld 

hulladékot, az az álláspont, hogy most már senki nem viszi oda a hulladékot. A gond az, hogy 

a hulladékudvarba tartozó szemetet teszik le a falu különböző pontjain. Előbb utóbb lesz 

hulladékudvar. Az emberek mégis a határba viszik. Ezek illegális dolgok. H ez tudjuk kicsoda 

bizonyítani is tudjuk eljárhatunk.  

 

Fodor Ildikó települési képviselő: a sportpályánál a kis erdős résznél 20-30-40 ember 

odahordja a zöldhulladékot. 

 

Ferenczy Tamás települési képviselő: ha odamész, megkérdezek őket, azt válaszolják, 

mindenki úgy tudja, hogy oda le lehet tenni: 

 

Tóth Ildikó települési képviselő: nemcsak az a terület van, a majori rész is.  
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Németh Tamás polgármester: a kártyaház és környéke, be fogjuk járni ezeket a helyeket.  

 

Tóth Ildikó települési képviselő:  erdőgazdaság területe is nagy szemétlerakó ahogy jössz be 

Ikrénybe.  

 

Németh Tamás polgármester: ennek a fajta hulladékgyűjtésnek a veszélye megvan, egy 

öttagú családnak nem fér bele a szemete a tárolóba, az előbb utóbb  a zöldért fogunk többet 

fizetni. Körjegyzőségi szinten kellene fellépnünk, ezen módosítsunk. Akkor így álltunk fel az 

asztaltól, mert mindhárom település képviselői így gondolták.  

 

Ferenczy Tamás települési képviselő:  csak a lustább emberek mentalitása. 

 

Fodor Ildikó települési képviselő: mit tudunk tenni? 

 

Németh Tamás polgármester: feljelentheted vagy lefényképezheted az illegális szemetelőt. 

 

Fodor Ildikó települési képviselő: tenni kell ki táblát 

 

Lőrincz Illés települési képviselő: voltál közelebb az erdőben mostanában? A talajvíz 

felemelkedett  a gyerekek régen biciklipályát csináltak. Zöldhulladékkal feltöltjük és közben 

rendszeresen megjelent tolólappal egy munkagép, ami kiegyenesítette a területet. Viszont ha 

nem kétnaponta vágnak füvet, akkor az, nem fér bele a kukába. 

 

Fodor Ildikó települési képviselő: panaszkodnak a környéken lakók.  

 

Németh Tamás polgármester: persze hogy nem fér bele, a rothadó fűnek rossz szaga van. 

 

Lőrincz Illés települési képviselő: körbe lesz kerítve és ki lesz táblázva. 

 

Németh Tamás polgármester: ennek a formáját megkeressük. Szórólapozunk, tiltó táblákkal 

szabályozni, felhívni a gyűjtés formájára az embereknek a figyelmét melyik kukába mit kell 

tenni. Fel kel venni a kapcsolatot szolgáltatókkal, mert nem felel meg a mi elvárásainknak, 

meg a többi falusi településen sem 

 

Németh Tamás polgármester:  Somogyi Ferencet kérdezem – aki időközben, mint települési 

választópolgár megérkezett, hogy kérdése lenne a képviselő testület felé. 

 

Somogyi Ferenc települési állampolgár: Néhány mondatot, észrevételt szeretnék mondani.  

Tamás úgy kezdted, hogy ivóvíz bekötésről is beszéltél. Az ivóvíz bekötésnek a legnagyobb 

igénylője az a horgász egyesület, ebből valami módon kimaradtunk. Nekem legutóbb ott 

szakad meg a fonal, amikor azt ígérte a polgármester úr, a korábbi, hogy a tulajok jogi 

képviselőjével szerződést  fognak kötni és az igénylők a gerincvezetékre örökös rákötési jogot 

szerezhetnek. Konkrétan 35 ezer forintról volt szó. Mivel átadta a vízmű, az magát az 

vízbekötést, órabekötést a vízmű el fogja végezni. Láttunk-e ilyen szerződést, amit a kertesek 

aláírtak. Láttunk szerződést?   
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Németh Tamás: polgármester: gerincvezeték tulajdonosával beszéltem, a  kérni kell a 

vízműtől nyilatkozatot, amire az önkormányzat részéről kiállítunk egy nyilatkozatot, 

engedélyezni rákötést, semmi mást nem kell csinálni. A nyilatkozatot a horgász egyesületnek 

kell kérni. Ha gondolod, felveszem a kapcsolatot azzal, aki végezte.  Oda fizetni kell 

valamennyi azt közmű hozzájárulást. Engem civil lakosok kerestek meg, tehát nem jogi 

képviselő. Bejött egy telektulajdonos. 

 

Somogyi Ferenc települési választópolgár : Ez a közművesítés15 emberrel indult.  Miután a 

kiskert tulajdonosok megtudták, hogy a gerincvezeték kiépítője, az ipari telek tulajdonosa 35 

ezer forintot kér azért, hogy a gerincvezetékre rácsatlakozzon, bárki ettől kezdve lett öt 

igénylő. Van a vízműhöz igénylőlapom, hiába megyek a vízműhöz, ha a tulajdonos nem 

enged rákötni. 

 

Németh Tamás polgármester :a tulajdonos enged rákötni.  Én adok igazolást.  

 

Somogyi Ferenc települési választópolgár: hol találom meg a tulajdonost? 

 

Németh Tamás polgármester: gyere be hétfőn az irodámba, és elmondom. 

 

Somogyi Ferenc települési választópolgár: a horgászegyesület rendelkezik vízzel, sőt házi 

vízellátóval is, ÁNSZT által bevizsgált ivóvízzel is. Csak a probléma a következő, amikor egy 

rendezvény van nem vállalom a felelősséget, hogy bárkinek baja legyen az elfogyasztott víz 

miatt. Tovább szeretnénk fejleszteni dolgokat. És ahol vendéglátás van, meg faházak, onnét 

az ivóvíz sem hiányozhat. 

Szeretném megköszöni a Tamás Józsefnek és a polgárőröknek a munkáját a horgásztó 

környékén végeztek. Tamás felhívott, hogy egy beszámolót nyújtsak be, de elmondom, hogy 

nem tartozunk beszámolóval, tájékozatót adok, de beszámolóval nem tartozunk.  Elsősorban a 

tagságnak tartozunk, az állami számvevőszéknek tartozunk beszámolóval. Amennyiben olyan 

kérése van a képviselő-testületnek, hogy egy tájékoztatót szeretnének, akkor azzal állok 

rendelkezésre. a Köszönöm, hogy meghallgattak.  

 

Németh Tamás polgármester: Jóhiszeműen kérdeztem a Ferit, hogy szokott-e beszámolóval 

szolgálni? Ezt a tájékoztatót, akkor a novemberi ülésre kérnénk.  

 

 

Somogyi Ferenc települési választópolgár, a horgászegyesület elnöke: Mivel tavaly nem 

kaptam az önkormányzattól támogatást, az idén nem kértek tájékoztatót sem. 200 ezer forint 

támogatást kaptunk. A gazdasági vezetővel ma rendeztem a számlát. Egyébként az összeget 

őszi a halasításra fordította az egyesület. 

 

Tóth Ildikó települési képviselő: tavaly egyetlen civil szervezet sem kapott támogatást. 
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Egyéb napirendi pont nem volt, így a polgármester megköszöni a részvételt és az ülést 22 óra      

10 perckor bezárja. 

 

K. m. f. 

 

 

 

     Németh Tamás                                   Komjáti János 

        polgármester       körjegyző 

 

 

Hitelesítők: 

                 Csáki István                                  Lőrincz Illés 

        képviselő                                                képviselő 

 

 

 


