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J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Készült Koroncó
2011. május hó
üléséről.

Község Önkormányzat Képviselő-testületének
26 -án 17.30 órai kezdettel megtartott

Jelen vannak:
Jelenléti ív 1. sz. mellékletben.
Radicsné
Kincses
Mária
polgármester
köszöntötte
a
megjelenteket. Megállapította hogy a megválasztott 6 fő
települési
képviselőből
6
fő
jelen
van,
a
testület
határozatképes, az ülést megnyitotta.
A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Kelemen Tibor és Gaál
Jenőné 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:
II. Rákóczi Ferenc
kapcsolatos kérelme
felvenni

Általános Iskola táborzotatással
melyet 10. napirendként javasol

A
Képviselő-testület
a
napirendre
tett
módosítással együtt egyhangúlag elfogadta.

javaslatot

a

1. NAPIREND
Polgármester előterjesztése a 3/A. és 3/B. mellékletben.
A Képviselő-testület a beszámolót elfogadta.

2. NAPIREND
A polgármester előterjesztése a 4. sz. melléklet szerint.
Az előterjesztést a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.
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Radicsné Kincses Mária polgármester:
Javaslom, hogy a szolgálati lakás bérleti jogát hirdessük meg,
olyan feltétellel, hogy többgyermekes család jelentkezését
várnánk, aki gyermekeit a helyi oktatási intézménybe iratná
be.
A
Képviselő-testület
a
javaslatot
7
igen
szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és meghozta a
következő HATÁROZATOT:
23/2011.(V.26.)Határozat
Koroncó
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
szolgálati lakás bérleti jogát meghirdeti.

a

Határidő: 2011. június 15.
Felelős: polgármester, jegyző

3. NAPIREND
Tárgya: A Koroncó Községért Közalapítvány beszámolója
Írásos előterjesztés az 5. sz. mellékletben.
Radicsné
Kincses
Mária
polgármester
javasolta
előterjesztésben szereplő beszámoló elfogadását.

az

A
Képviselő-testület
a
javaslatot
7
igen
szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és meghozta a
következő HATÁROZATOT:
24/2011.(V.26.)Határozat
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Koroncó
Községért Közalapítvány beszámolóját elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

4. NAPIREND
Tárgya: A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és a Petőfi
Sándor ÁMK. koroncói Tagóvoda beszámolója a tanévindítás
feltételrendszeréről
Írásos előterjesztés a 6. sz. mellékletben.
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Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke:
Beszámol
arról,
hogy
napirendet
a
Pénzügyi
és
Településstratégiai Bizottság megtárgyalta.
Radicsné
Kincses
Mária
polgármester
a
Pénzügyi
és
Településstratégiai Bizottság határozati javaslatot teszi fel
szavazásra (7. sz. melléklet).
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

és

25/2011.(IV.21.)Határozat
1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete A II.
Rákóczi Ferenc Általános Iskola és a Petőfi Sándor ÁMK.
koroncói Tagóvoda
tanévindítás feltételrendszeréről
szóló beszámolóját elfogadja.
2. A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola költégvetésében nem
szereplő felújításokhoz a tartalék terhére fedezetet
biztosít.
Határidő:2011. szeptember 1.
Felelős: polgármester, intézményvezetők

5. NAPIREND
Tárgya: A gyermekvédelem helyzetének átfogó értékelése
Írásos előterjesztés a 8. sz. mellékletben.
Kovács Tibor Ottó Ügyrendi és Szociális Bizottság elnöke:
Beszámol arról, hogy napirendet a Ügyrendi és Szociális
Bizottság megtárgyalta. Javasolja a gyermekvédelem helyzetének
átfogó értékelésének elfogadását.
Radicsné
Kincses
Mária
polgármester
javasolta
előterjesztésben szereplő beszámoló elfogadását.

az

A
Képviselő-testület
a
javaslatot
7
igen
szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és meghozta a
következő HATÁROZATOT:
26/2011.(V.26.)Határozat
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010.
évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készített átfogó
értékelést elfogadja.

3

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az ismertetett és
elfogadott értékelést a Megyei Gyámhivatal részére küldje meg.
Határidő: 2011. május 31.
Felelős: jegyző

6. NAPIREND
Tárgya: A gyermekvédelem helyi szabályzásáról szóló rendelet
módosítása
Írásos előterjesztés a 9. sz. mellékletben, rendelettervezet a
10. sz. mellékletben.
Kovács Tibor Ottó Ügyrendi és Szociális Bizottság elnöke:
Beszámol arról, hogy napirendet a Ügyrendi és Szociális
Bizottság
megtárgyalta.
A
rendelettervezet
elfogadását
javasolja.
Radicsné Kincses Mária polgármester a mellékletben szereplő
rendelet tervezetet teszi fel szavazásra.
A
Képviselő-testület
a
javaslatot
7
igen
szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és megalkotta a
8/2011.(V.27.) RENDELETÉT. (11. sz. melléklet).

7. NAPIREND
Tárgya: A település szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos
közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása
Írásos előterjesztés a 12. sz. mellékletben, rendelettervezet
a 13. sz. mellékletben.
Radicsné Kincses Mária polgármester a mellékletben szereplő
rendelet tervezetet teszi fel szavazásra.
A
Képviselő-testület
a
javaslatot
7
igen
szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és megalkotta a
9/2011.(V.27.) RENDELETÉT. (14. sz. melléklet).

8. NAPIREND
Tárgya:
A
KEOP
1.1.1/2F-2008-0001
számú
megvalósításához biztosítandó pályázati önrész

projekt

Írásos előterjesztés a 15. sz. mellékletben.
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Radicsné Kincses Mária polgármester javasolja a mellékletben
szereplő határozati javaslat elfogadását.
A
Képviselő-testület
a
javaslatot
7
igen
szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és meghozta a
következő HATÁROZATOT:
27/2011.(V.26.)Határozat
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Győr
Nagytérségi
Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati
Társulás
Társulási Megállapodást tartalmazó (2009. október 19-én)
módosított és egységes szerkezetbe foglalt) Alapító Okiratának
1. számú mellékletében rögzített 10.056.661.-Forint összegű
pályázati
önrész
visszafizetése
érdekében
felhatalmazza
Radicsné
Kincses
Mária
polgármestert,
hogy
az
önrészt
hitelfelvétellel biztosító GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és
Vagyongazdálkodó
Zártkörűen
Működő
Részvénytársasággal
(Székhelye: Győr, Orgona u. 10.) az önkormányzat nevében
tárgyalást, egyeztetést folytasson le a települést terhelő
önrész visszafizetésének módjáról.
Koroncó
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
az
Önkormányzat
2011.
évi
költségvetésének
adatai
alapján
megállapítja, hogy a 10.056.661.-Forint összegű pályázati
önrészt egy összegben nem tudja kiegyenlíteni.
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ezért
Radicsné Kincses Mária polgármestert arra hatalmazza fel, hogy
az önrész összegének visszafizetési alternatívái az alábbiak
szerint kerüljenek a döntés előtt kidolgozásra:
Ütemezés: Éves törlesztés minimum 5 éves, maximum 10 éves
futamidő alatt (amennyiben lehetséges a 2011. évi részlet
kiegyenlítésére 2011. október hónap előtt ne kerüljön sor. )
A települést terhelő önrésszel kapcsolatos egyéb költségek
összege nem áll a rendelkezésünkre, így az egyéb költségek
vonatkozásában is további egyeztetés szükséges.
Koroncó
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
azon
döntését amely a szerződéskötésre vonatkozó felhatalmazásra,
valamint
az
ezzel
kapcsolatos
kötelezettségvállalására
vonatkozik az egyeztetések lefolytatását követően hozza meg.
Határidő:2011. június 30.
Felelős: polgármester
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9. NAPIREND
Tárgya:
Védőnői
pályázat
ismételt
helyettesítése 2011. június 16-tól

kiírása,

a

védőnő

Írásos előterjesztés a 16. sz. mellékletben.
Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke:
Beszámol
arról,
hogy
napirendet
a
Településstratégiai
Bizottság
megtárgyalta.
határozati javaslat elfogadását.

Pénzügyi
Javasolja

és
a

Radicsné Kincses Mária polgármester javasolja a mellékletben
szereplő határozati javaslat elfogadását.
A
Képviselő-testület
a
javaslatot
7
igen
szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és meghozta a
következő HATÁROZATOT:
28/2011.(V.26.)Határozat
1.
Koroncó Község Képviselő-testülete pályázatot ír ki
védőnői állásra, az előterjesztés mellékletében meghatározott
tartalommal.
2.
Felkéri a jegyzőt, hogy a pályázati kiírást Koroncó Község
Önkormányzatának honlapján 2011. június hó 05. napjáig tegye
közzé,
valamint
eddig
a
határnapig
az
interneten
a
www.kozigallas.hu oldalon is helyezze el.
3.
A pályázatokat a Képviselő-testület 2011.
hónapban tartandó testületi ülésén bírálja el.

augusztus

4.
Koroncó
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
felkéri a jegyzőt, hogy a helyettesítés idejére a megbízási
szerződést hivatala útján készítse elő, felhatalmazza továbbá
a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Határidő: 2011. június 5.
Felelős: dr. Cseresznyák Klára jegyző
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Radicsné Kincses Mária polgármester:
A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola kérelmet terjesztett elő
a nyári táboroztatások támogatásához. (17. sz. melléklet)

Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke:
Beszámol

arról,

hogy

napirendet

a

Pénzügyi

és

Településstratégiai Bizottság megtárgyalta. Javasolja a nyári
táboroztatások

alkalmával

munkát

végző

pedagógusok

költségeinek átvállalását.

A

Képviselő-testület

a

javaslatot

7

igen

szavazattal,

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és meghozta a
következő HATÁROZATOT:
29/2011.(V.26.)Határozat
Koroncó

Község

Önkormányzatának

Képviselő-testülete

a

II.

Rákóczi Ferenc Általános Iskola Intézményvezetőjének kérelmét
támogatja.

A

Képviselő-testület

82.000.-Ft-ot

biztosít

a

táborztatások alkalmával munkát végző pedagógusok költségeire.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a költségvetési
rendelet módosítasakor a támogatás összegét (82.000.-Forintot)
az általános tartalék terhére biztosítsa.

Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
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Több kérdés, hozzászólás nem volt.

Radicsné Kincses Mária polgármester megköszönte a meghívottak
megjelenését,
képviselő-társait
pedig
megkérte,
hogy
munkájukat zárt ülésen folytassák.
A képviselő-testületi ülést 18.15 órakor bezárta.

K.m.f.

Radicsné Kincses Mária
polgármester

dr. Cseresznyák Klára
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítő:

Kelemen Tibor
Települési képviselő

Gaál Jenőné
Települési képviselő
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