KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐTESTÜLETE
9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48.
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8/2011

J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. június hó 30 -án 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.
Gaál Jenőné települési képviselő távolmaradását előre jelezte.
A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Kelemen Frigyes és Basák
Imre 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:
A
Győri
Többcélú
Kistérségi
Társulás
megállapodásának módosítása
melyet a 12/A
napirendként

társulási
és 12/B.

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Alapító Okiratának
módosítása melyet a 13. napirendként javasol felvenni.
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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3. NAPIREND
Tárgya: A Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak
Gyermekjóléti és Szociális Intézményének beszámolója
A napirendi ponttal
mellékletben.

kapcsolatos

előterjesztés

az

5.

sz.

Radicsné
Kincses
Mária
polgármester
javasolta
előterjesztésben szereplő beszámoló elfogadását.

az

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

és

31/2011(VI.30.)Határozat
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Téti
Kistérség
Sokoróaljai
Önkormányzatainak
Gyermekjóléti
és
Szociális Intézményének beszámolóját elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

4. NAPIREND
Tárgya: A község egészségügyi helyzetének alakulása
A napirendi ponttal
mellékletben.

kapcsolatos

előterjesztés

a

6.

sz.

Radicsné
Kincses
Mária
polgármester
javasolta
előterjesztésben szereplő beszámoló elfogadását.

az

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

és

32/2011(VI.30.)Határozat
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a község
egészségügyi
helyzetének
alakulásáról
szóló
beszámolót
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
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5. NAPIREND
Tárgya: A helyi Vöröskereszt szervezetének működése
A napirendi ponttal
mellékletben.

kapcsolatos

előterjesztés

a

7.

sz.

Radicsné
Kincses
Mária
polgármester
javasolta
előterjesztésben szereplő beszámoló elfogadását.

az

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

és

33/2011(VI.30.)Határozat
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi
Vöröskereszt
szervezetének
működéséről
szóló
beszámolót
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

6. NAPIREND
Tárgya: Időskorúak helyzete
A napirendi ponttal
mellékletben.

kapcsolatos

előterjesztés

a

8.

sz.

Radicsné
Kincses
Mária
polgármester
javasolta
előterjesztésben szereplő beszámoló elfogadását.

az

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

és

34/2011(VI.30.)Határozat
Koroncó
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
isőskorúak helyzetéről szóló beszámolót elfogadja.

az

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
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7. NAPIREND
Tárgya: A község demográfiai helyzetének alakulása
A napirendi ponttal
mellékletben.

kapcsolatos

előterjesztés

a

9.

sz.

Radicsné
Kincses
Mária
polgármester
javasolta
előterjesztésben szereplő beszámoló elfogadását.

az

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

és

35/2011(VI.30.)Határozat
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a község
demográfiai
helyzetének
alakulásáról
szóló
beszámolót
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

8. NAPIREND
Tárgya: Az augusztus 20-i megemlékezés megszervezése
A napirendi ponttal
mellékletben.

kapcsolatos

előterjesztés

a

10.

sz.

Radicsné Kincses Mária polgármester javasolta az augusztus 20i ünnepség megszervezését.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

és

36/2011(VI.30.)Határozat
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2011.
augusztus 20-án az államalapítás ünnepén ünnepséget szervez.
Koroncó
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert, hogy az augusztus 20-i ünnepség
megszervezésével kapcsolatos teendőket intézze.
Határidő: 2011. augusztus 20.
Felelős: polgármester
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9. NAPIREND
Tárgya: KEOP 1.1.1/2F-2008-0001 számú projekt önrész
biztosítása
A
napirendi
mellékletben.

ponttal

kapcsolatos

előterjesztés

a

11.

sz.

Radicsné Kincses Mária polgármester:
A Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Társulási
Megállapodást
tartalamzó
Koroncó
településre
eső
10.056.661.-Forint összegű pályázati önrész visszafizetését 10 éves
futamidő vállalásával történő megfizetést.
A
Képviselő-testület
6
igen
szavazattal,
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

ellenszavazat

és

37/2011(VI.30.)Határozat
Koroncó
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Győr
Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányati Társulás Társulási
Megállapodást tartalmazó (2009. október 19-én módosított és egységes
szerkezetbe foglalt) Alapító Okiratának 1. számú mellékletben
rögzített
Koroncó
településre
eső
10.056.661.-Forint
összegű
pályázati önrész visszafizetését 10 éves futamidő alatt tudja GYŐRSZOL Zrt. részére megfizetni. A törlesztés kezdő időpontja 2011.
december 31. napja , a törlesztés periódusa éves, minden évben
december 31. törlesztési dátummal.
A törlesztés utolsó részlete 2020. december hó 31. napjával válik
esedékessé.
A törlesztés (tőke+kamat) kimutatása:
Év
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Törlesztés
időpontja
2011.12.31.
2012.12.31.
2013.12.31.
2014.12.31.
2015.12.31.
2016.12.31.
2017.12.31.
2018.12.31.
2019.12.31.
2020.12.31.
Összesen

Induló
tartozás
10.056.661.9.050.995.8.045.329.7.039.663.6.033.997.5.028.331.4.022.665.3.016.999.2.011.333.1.005.667.-

-

Tőketörlesztés

Kamatfizetés

Törlesztőrészlet

1.005.666.1.005.666.1.005.666.1.005.666.1.005.666.1.005.666.1.005.666.1.005.666.1.005.666.1.005.666.10.056.661.-

839.731.757.829.671.785.587.812.503.839.421.016.335.893.251.919.167.946.84.203.4.621.973.-

1.845.397.1.763.495.1.677.451.1.593.478.1.509.505.1.426.682.1.341.559.1.257.585.1.173.612.1.089.870.14.678.634.-

Záró
tartozás
9.050.995.8.045.329.7.039.663.6.033.997.5.028.331.4.022.665.3.016.999.2.011.333.1.005.667.0
-

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatlamazza
Radicsné Kincses Mária polgármester Asszonyt, hogy az önrészt
hitelfelvétellel
biztosító
GYŐR-SZOL
Győri
Közszolgáltaót
és
Vagyongazdálkodó Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (Székhelye:
Győr, Orgona u. 10. ) az erre vonatkozó szerződést megkösse.
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri dr.
Cseresznyák
Klára
jegyző
Assonyt,
hogy
a
fentiek
alapján
elkészítésre
kerülő
szerződés-tervezetet
az
Önkormányzat
képviseletében annak aláírását megelőzően véleményezze.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
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10.

NAPIREND

Tárgya: Megyei fenntartású intézmények átszervezése
A napirendi ponttal
mellékletben.

kapcsolatos

előterjesztés

a

12.

sz.

Radicsné
Kincses
Mária
polgármester
javasolja
előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.

az

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

és

38/2011(VI.30.)Határozat
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul
Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat által fenntartott és
működtetett intézmények feladatellátásának átszervezéséhez a
következők szerint:
1. Közoktatás szakterület - összevonás
Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet(Győr,Árpád u. 32.)
és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ (Győr, Cirkeli u. 31.)
egyesítése
2. Szociális gondoskodás szakterület – összevonás
- Dr. Piroth Endre Mentálhigiénés Otthon (Táplánypuszta) és
Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye (KoroncóZöldmajor) egyesítése
-

Idősek Otthona (Jobaháza, Kossuth L. u. 8.) és
Felnőttkorú Fogyatékosok Otthona (Pásztori, Alsó u. 39-41.)
egyesítése

3.
Gyermekvédelem szakterület – átalakítás
Győr-Moson-Sopron
Megye
Önkormányzatának
Gyermekvédelmi
Központja (Győr, Vasvári Pál u. 1.) és Doborjáni Ferenc
Nevelési-Oktatási
Központ
(Sopron,
Brennbergi
u.
82.)
gyermekvédelmi
egységének
leválasztása
a
közoktatási
intézményegység önállóságának megtartásával.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

11.

NAPIREND

Tárgya: Megállapodás megújítása fogászai ügyeleti ellátásra
A napirendi ponttal
mellékletben.

kapcsolatos

előterjesztés

a

13.

sz.

Radicsné
Kincses
Mária
polgármester
javasolja
előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.

az
6

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

és

39/2011(VI.30.)Határozat
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul
a
sürgösségi
fogászati
ellátás
biztosítására
vonatkozó
szerződés megkötéséhez az Egyesített Egészségügyi és Szociális
Intézménnyel.
Koroncó
Község
Képviselő-testülete
felhatalmazza
a
polgármestert, hogy a megállípodást az Egyesített Egészségügyi
és Szociális Intézménnyel aláírja.
Határidő: 2011. július 5.
Felelős: jegyző

12/A. NAPIREND
Tárgya: A Győri Többcélú Kistérségi Társulás társulási
megállapodásának módosítása
A napirendi ponttal
mellékletben.

kapcsolatos

előterjesztés

Radicsné Kincses Mária polgármester:
határozati javaslat elfogadását

Javaslom

a
az

14.

sz.

alábbi

1. Koroncó Község Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte
és elfogadja a Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Megállapodásának módosítási javaslatait.
2. A jelen határozattal jóváhagyott módosításokat a határozat
melléklete szerint hagyta jóvá a Képviselő-testület.
3. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy Hivatala útján
a határozat kivonatát haladéktalanul küldje meg a Győri
Többcélú
Kistérségi
Társulás
Szakmai
Munkaszervezete
részére.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

és

40/2011(VI.30.)Határozat
1. Koroncó Község Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte
és elfogadja a Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Megállapodásának módosítási javaslatait.
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2.A jelen határozattal jóváhagyott módosításokat a határozat
melléklete szerint hagyta jóvá a Képviselő-testület.
3.A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy Hivatala útján
a határozat kivonatát haladéktalanul küldje meg a Győri
Többcélú Kistérségi Társulás Szakmai Munkaszervezete részére.
Hatáidő: azonnal
Felelős: jegyző

12/B. NAPIREND
A napirendi ponttal
mellékletben.

kapcsolatos

előterjesztés

Radicsné Kincses Mária polgármester:
határozati javaslat elfogadását

Javaslom

a
az

15.

sz.

alábbi

1.Koroncó Község Önkormányzata

Képviselő-testülete megismerte
és elfogadja a Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Megállapodásának módosítási javaslatait.
2.A jelen határozattal jóváhagyott módosításokat a határozat
melléklete szerint hagyta jóvá a Képviselő-testület.
3.A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy Hivatala útján
a határozat kivonatát haladéktalanul küldje meg a Győri
Többcélú Kistérségi Társulás Szakmai Munkaszervezete részére.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

és

41/2011(VI.30.)Határozat
1. Koroncó Község Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte

és elfogadja a Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Megállapodásának módosítási javaslatait.
2.A jelen határozattal jóváhagyott módosításokat a határozat
melléklete szerint hagyta jóvá a Képviselő-testület.
3.A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy Hivatala útján
a határozat kivonatát haladéktalanul küldje meg a Győri
Többcélú Kistérségi Társulás Szakmai Munkaszervezete részére.
Hatáidő: azonnal
Felelős: jegyző
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13. NAPIREND
Tárgya: A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Alapító
Okiratának módosítása
A napirendi ponttal
mellékletben.

kapcsolatos

előterjesztés

a

16.

sz.

Radicsné
Kincses
Mária
polgármester
javasolta
előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.

az

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

és

42/2011(VI.30.)Határozat
1.
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. § (2)
bekezdése,
és
a
költségvetési
szervek
jogállásáról
és
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 1. §-a alapján a
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2009. július 1. napján
elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító
Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Az Alapító Okirat Alaptevékenységek felsorolását az alábbiak
szerint egészíti ki:
„852012 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali
általános iskolai nevelése, oktatása (1-4 évfolyam)
………………………..

rendszerű

2011. szeptember 1-től
A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése, oktatása
(1-4. évfolyam):
a.) a beszédfogyatékos, az
küzdő, a többi gyermekkel
tanulók nevelése, oktatása

enyhén értelmi fogyatékossággal
együtt nevelhető és oktatható

b.) a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének
tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenességével küzdő, a
többi gyermekkel együtt nevelhető és oktatható tanulók
nevelése, oktatása”
„852022 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali
általános iskolai nevelése, oktatása (5-8 évfolyam)
………………………..

rendszerű

2011. szeptember 1-től
A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése, oktatása
(5-8. évfolyam):
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a.) a beszédfogyatékos, az
küzdő, a többi gyermekkel
tanulók nevelése, oktatása

enyhén értelmi fogyatékossággal
együtt nevelhető és oktatható

b.) a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének
tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenességével küzdő, a
többi gyermekkel együtt nevelhető és oktatható tanulók
nevelése, oktatása”
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a
jegyzőt az Alapító Okirat módosítás nyilvántartásba vételét
hivatala útján intézze.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

Kérdés, hozzászólás:
Kelemen Frigyes települési képviselő:
Az iskola utcai bejárati ajtaja, valmint kapuja nincs zárva,
így a nyári szünidő ideje alatt is a fiatalok közkedvelt
gyülekező
hely
lesz
az
iskola
udvara.
Az
igazgatónőt
tájékoztatni kellene erről és kérni a kapuk zárását.

Radicsné Kincses Mária polgármester megköszönte a jelenlevők
részvételét, majd a Képviselő-testületi ülést 15.50 órakor
bezárta.
K.m.f.

Radicsné Kincses Mária
polgármester

dr. Cseresznyák Klára
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítő:

Basák Imre
Települési képviselő

Kelemen Frigyes
Települési képviselő
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