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J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2010. december hó 9 - én 16.30 órai kezdettel megtartott
üléséről.
Jelen vannak:
Jelenléti ív 1. sz. mellékletben.
Radicsné
Kincses
Mária
polgármester
köszöntötte
a
megjelenteket. Megállapította hogy a megválasztott 6 fő
települési
képviselőből
5
fő
jelen
van,
a
testület
határozatképes, az ülést megnyitotta.
Dr. Mihály Sándor települési képviselő távolmaradását előre
jelezte.
A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Gaál Jenőné és Kelemen
Tibor települési képviselőket.
A Képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett
javaslatot elfogadta.
Radicsné Kincses Mária meghívóban (2.sz. melléklet) közzétett
napirendek tárgyalásán túl pótnapirend tárgyalására tesz
javaslatot az alábbiak szerint:
Az
állategészségügyi
hatósági
igazgatási
társulás
szükségességének felülvizsgálata és megszüntetése
melyet a 11. napirendként javasol felvenni.
A
Képviselő-testület
a
napirendre
tett
módosítással együtt egyhangúlag elfogadta.

javaslatot

1. NAPIREND
Polgármester előterjesztése a 3. sz. mellékletben.
A Képviselő-testület a beszámolót elfogadta.

2. NAPIREND
A polgármester előterjesztése a 4 sz. melléklet szerint.

a

Az előterjesztést a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.

3. NAPIREND
Az adók és díjtételek felülvizsgálatáról szóló előterjesztés a
3/A, 3/B, 3/C, 3/D sz. mellékletekben.
Horváth
Lóránt
települési
képviselő,
a
Pénzügyi
és
Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Beszámol
arról,
hogy
az
előterjesztést
a
Pénzügyi
és
Településfejlesztési
Bizottság
megtárgyalta. A határozati
javaslat elfogadását javasolja.(4.sz. melléklet).
Radicsné
Kincses
Mária
polgármester
az
előterjesztésben
szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

és

102/2010(XII.9.)Határozat
1.)Koroncó
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
elhatározza, hogy a 2011-es adóévre változatlan mértéken
állapítja meg a kommunális adó és a helyi iparűzési adó
mértékét.
2.) Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
elhatározza, hogy
2011-ben nem emeli a bérleti díjak
összegét
- a Sport Büfé vonatkozásában 2011. augusztus 15. napjáig,
- az Erzsébet Patika, a Kultúrház, a Tornacsarnok és a
Szolgálati lakások vonatkozásában pedig egész évben
változatlan mértékben állapítja meg a bérleti díjak
összegét.
3.)
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
elhatározza, hogy 2011-ben nem emeli az étkezési térítési
díjak összegét az étkezési térítési díj megállapításáról
szóló helyi rendeletét nem módosítja.
4.) Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
elhatározza, hogy a 2011-ben nem emeli a temetési helyek
megváltásának térítési díjait nem emeli.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal

4. NAPIREND
A 2011. évi költségvetési koncepcióval
előterjesztés az 5. sz. mellékletben.

kapcsolatos

írásos

Horváth
Lóránt
települési
képviselő,
a
Pénzügyi
és
Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Beszámol
arról,
hogy
az
előterjesztést
a
Pénzügyi
és
Településfejlesztési
Bizottság
megtárgyalta. A határozati
javaslat elfogadását javasolja.(6.sz. melléklet).
Radicsné
Kincses
Mária
polgármester
az
előterjesztésben
szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

és

103/2010(XII.9.)Határozat
1. Koroncó
Község
Képviselő-testülete
a
2011.
évi
költségvetési koncepcióját megtárgyalta és a 2011. évi
költségvetés összeállításához a következő irányelveket
határozza meg:
a. A 2011. évi költségvetés összeállításánál elsősorban
a
kötelező
önkormányzati
feladatok
ellátásának
fedezetét
kell
biztosítani,
a
jogszabályi
előírásoknak megfelelően, a kiadások minimalizálása
mellett.
b. Az önként vállalt feladatokra szánt összeget az
állami
költségvetés
kényszerítő
hatása
miatt
szigorúan
felül
kell
vizsgálni
és
érdemben
csökkenteni kell.
c. Az általános tartalékot a kiadási főösszeg legalább
0,3 %-nak megfelelő összeggel kell tervezni.
d. Valamennyi
szakfeladat,
valamennyi
intézmény
vonatkozásában
a
dologi
kiadások
tervezése
legfeljebb
a
2010.
évi
tervezett
összegben
történhet.
e. Tervezésnél figyelembe kell venni a Képviselőtestület által korábban vállalt kötelezettségeket és
a pénzügyi lehetőségek függvényében a szükséges
módosításokat végig kell vezetni.
2. A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a
koncepcióban foglaltak alapján összeállított 2011. évi
költségvetési rendelet-tervezetet –a törvényi határidőn
belül- terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidő: az államháztartásról szóló törvény rendelkezése
szerint
Felelős: Polgármester

5. NAPIREND
A jegyző beszámolója az adóztatásról a 7.sz. mellékletben.
Radicsné
Kincses
Mária
polgármester
az
előterjesztésben
szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

és

104/2010(XII.9.)Határozat
Koroncó
Község
Önkormányzatának
jegyzőnek a helyi adókivetések és
szóló tájékoztatóját tudomásul vette.

Képviselő-testülete
a
adóbeszedések állásáról

Felelős: jegyző
Határidő: azonnal

6. NAPIREND
Az Önkormányzat ivóvíz és szennyvízszolgáltatás díjáról szóló
rendelettervezet a 8. sz. mellékeltben.
A
Képviselő-testület
a
javaslatot
6
igen
szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és megalkotta a
11/2010.(XII.10) RENDELETÉT. (9. sz. melléklet).

7.NAPIREND
Az Önkormányzat hulladékkezeléséről szóló előterjesztés a 10.
sz. mellékletben rendelettervezet a 11. sz. mellékeltben.
A
Képviselő-testület
a
javaslatot
6
igen
szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és megalkotta a
12/2010.(XII.10) RENDELETÉT. (12. sz. melléklet).

8.NAPIREND
A Győri Többcélú Kistérségi Társulás helyettesítési rendjének
meghatározásával kapcsolatos írásos előterjesztés a 13. sz.
mellékeltben.

Radicsné
Kincses
Mária
polgármester
az
előterjesztésben
szereplő 1. számú határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

és

105/2010(XII.9.)Határozat
1.

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő–testülete a
területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996.
évi XXI. tv. 10/D. § (3) bekezdésében foglaltak
alapján, felhatalmazza Rábapatona Község Polgármesterét
Koroncó Község Önkormányzata képviseletére, amennyiben
annak
képviseletre
jogosult
Polgármestere
akadályoztatva van, ha a Győri Többcélú Kistérségi
Társulás Területfejlesztési Tanácsként jár el.

2.

Rábapatona Község Polgármestere: Jutasi Kálmán.

3.

Felkéri a Polgármestert, hogy a jelen határozat és egyegy példányát küldje meg a Győri Többcélú Kistérségi
Társulás és Rábapatona Község Önkormányzata részére.

Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal

Radicsné
Kincses
Mária
polgármester
az
előterjesztésben
szereplő 2. számú határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

és

106/2010(XII.9.)Határozat
1.

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
települési
önkormányzatok
többcélú
kistérségi
társulásáról szóló 2004. évi CVII. tv. 5. § (2)
bekezdésében foglaltak alapján, felhatalmazza Koroncó
Község
Jegyzőjét
Koroncó
Község
Önkormányzata
képviseletére, amennyiben annak képviseletre jogosult
Polgármestere akadályoztatva van, ha a Győri Többcélú
Kistérségi Társulás Többcélú Kistérségi Társulásként
jár el.

2.

A Jegyző akadályoztatása esetén a Képviselő-testület
annak hivatali rend szerinti helyettesét jogosítja fel

a
Polgármester
helyettesítésére
Kistérségi Társulásban.

a

Győri

Többcélú

3.

Koroncó Község Jegyzője: Szalainé Dr. Németh Annamária,
hivatali rend szerinti helyettese: Perjámosi Csabáné
igazgatási előadó.

4.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a
határozat egy példányát küldje meg a Győri Többcélú
Kistérségi Társulás részére.

Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal

9. NAPIREND
A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás
módosításával
kapcsolatos
előterjesztés
a
14.
sz.
mellékeltben.
Radicsné
Kincses
Mária
polgármester
az
előterjesztésben
szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

és

107/2010(XII.9.)Határozat
1. Koroncó Község Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte
és elfogadja a Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Megállapodása módosítási javaslatait, az alábbiak szerint:
A társulás megállapodás
a. 2.2.2.
pontja
b)
alpontjában
levő
francia
bekezdéses felsorolásból az első francia bekezdést
(logopédiai ellátás) törli,
b. 5.2.3.2. pontjában rögzített felsorolás harmadik
sorának szövegezését módosítja: „2 fő pénzügyigazdasági ügyintéző”szövegezésre,
c. 4. sz. melléklete A közoktatási szakszolgálat
feladatainak
ellátása
alcím
Gyógypedagógiai
Szolgáltató
Központra
vonatkozó
rendelkezései
között található felsorolásból az első francia
bekezdést
(logopédiai
ellátás:
Dunaszeg,
Dunaszentpál, Enese, Ikrény és Rábapatona községek
részére) törli.

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy jelen
határozat kivonatát haladéktalanul küldje meg a Győri
Többcélú
Kistérségi
Társulás
Szakmai
Munkaszervezete
részére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

10. NAPIREND
A
Képviselő-testület
2011.
évi
előterjesztése a 15. sz. mellékeltben.

munkatervének

Radicsné Kincses Mária polgármester javasolja
testület 2011. évi munkatervének jóváhagyását.

a

írásos

Képviselő-

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

és

108/2010(XII.9.)Határozat
Koroncó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi
munkatervét jóváhagyja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

11. NAPIREND
Az
állategészségügyi
hatósági
igazgatási
társulás
szükségességének
felülvizsgálatával
és
megszüntetésével
kapcsolatos írásos előterjesztés a 16. sz. mellékeltben.
Radicsné
Kincses
Mária
polgármester
az
előterjesztésben
szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

és

109/2010(XII.9.)Határozat
1. Koroncó
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
elhatározza, hogy 2010. december 31. napi hatállyal az
általa, valamint Rábapatona és Ikrény Községek által

alapított
állategészségügyi
hatósági
igazgatási
társulásból kilép.
2. Koroncó
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
tudomásul veszi Rábapatona Község Polgármesterének 2010.
október
18-i
keltezésű
bejelentését,
miszerint
a
társulásból Rábapatona Község ki kíván lépni, a tárgyban
testületi döntés 2010. december 15-i testületi ülésén
várható.
3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy Ikrény
Község Polgármesterét értesítse a két község döntéséről
és az igazgatási társulás megszűnéséről.
4. Felhatalmazza a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy
a társulás megszűnéséhez kapcsolódó iratokat aláírja és a
szükséges jognyilatkozatokat megtegye.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

Napirenden kívüli felszólalás:
Kelemen Frigyes települési képviselő:
A győri úton a pagonyi kanyarnál lévő ároknál az úttest jobb
oldala
le
van
szakadva,
nincs
az
útnak
széle
ezért
balesetveszélyes.
Radicsné Kincses Mária polgármester:
Az út a Magyar Közút Kht. kezelésében áll, értesítem a hibáról
az érintetteket.
Gaál Jenőné települési képviselő:
A Hősi park mögötti Rákóczi utca és Szt. László utca közötti
járdaszakasz állapota megromlott, mivel nincs ott közvilágítás
sötétben kell közlekedni.
Radicsné Kincses Mária polgármester:
Az
illetékesektől
megoldására.

kérek

árajánlatot

a

közvilágítás

Kelemen Tibor települési képviselő:
A Patonai utcában lévő házig járdát kellene építeni, mert
gyalogosan balesetveszélyes a ház megközelítése az ott
lakóknak.
Radicsné Kincses Mária polgármester:

Az út nyomvonala miatt valószínű, hogy ott nem lehet járdát
építeni.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.

Radicsné Kincses Mária polgármester megköszönte a jelenlevők
részvételét, majd a Képviselő-testületi ülést 17.55 órakor
bezárta.
K.m.f.

Radicsné Kincses Mária
polgármester

Szalainé dr. Németh Annamária
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítő:

Gaál Jenőné
Települési képviselő

Kelemen Tibor
Települési képviselő

