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J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október
27-én 17.00 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 4 fő
jelen van, a testület határozatképes, az ülést megnyitotta.
Kovács Tibor Ottó és Gaál Jenőné települési képviselő távolmaradását
előre jelezte.
A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Kelemen Frigyes és Basák
települési képviselőket.
A
Képviselő-testület
a
jegyzőkönyv
hitelesítők
személyére
javaslatot elfogadta.

Imre
tett

Radicsné Kincses Mária meghívóban (2.sz. melléklet) közzétett napirendek
tárgyalásán túl napirend előtti felszólalóként Horváth Sándor a
Welsangeln Kft. képviselőjének meghallgatását kérte, aki előzetesen
jelentette be, hogy tájékoztatni szeretné működésükről a Képviselőtestület, és 7. napirendi pontként zárt ülés kér elrendelni.
A Képviselő-testület
elfogadta.

a

napirendre

tett

javaslatot

a

egyhangúlag

Horváth Sándor Welsangel Kft. képviseletében megköszönte a lehetőséget,
hogy az ülésen részt vehet és tájékoztathatja Képviselő-testültet a Kft.
működéséről:
A Welsangel Kft. a halasítás és az infrastruktúra kialakítása után 2011.
május 7-én nyitotta meg a horgásztavakat.
A Nagy tó az extrém horgászat lehetőségét teremtette meg a kapitális
mértű harcsákkal.
A Kis tó napijegyes módon működik, ez sajnos gyéren volt látogatott,
valószínű a Győr környéki horgásztavak kínálata miatt.
A fogási eredményekkel elégedettek vagyunk, a világsajtóban is jelent
meg cikk a tóról.
Eredményes évet mondhatunk magunkénak, de még nem nyereségeset azért a
tevékenységünket tovább szeretnénk folytatni.
A falu lakossága jóindulatú és segítőkész, jó kapcsolat alakult kis Kftk és a civil szervezetek között.
Radicsné Kincses Mária polgármester:
Megköszönte a tájékoztatát, példaértékűnek nevezte a tevékenységet. A
horgásztó működése a falu fejlődését, a település javát szolgálja.

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.

3. NAPIREND
Tárgya: Belső ellenőrzési terv jóváhagyása
A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés az 5. sz. mellékletben.
Radicsné Kincses Mária polgármester javasolta
szereplő határozati javaslat elfogadását.

az

előterjesztésben

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
58/2011.(X.27.)Határozat
Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi belső
ellenőrzési tervét az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Téma:
A
képernyő
előtti
munkavégzés
minimális
egészségügyi
és
biztonsági követelményeiről szóló 50/1999.(XI.3.)EÜM rendeletben
foglaltak betartásának vizsgálata
Ellenőrzési időszak: 2012. május – 2012. június
Határidő: 2012.június 30.
Felelős: jegyző

4. NAPIREND
Tárgya: A decemberi rendezvények előkészületei
A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés az 6. sz. mellékletben.
Radicsné Kincses Mária polgármester:
Wolf Pál Péter atyával történt egyeztetés során a 2011. december 11-i
Római
Katolikus
Tempolmban
megrendezésre
kerülő
adventi
műsor
szervezésében nem kérte az Önkormányzat segítségét. Mivel a II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola pedagógusai az adventi ünnepségsorozat kapcsán
egy program összeállítását, szervezését és lebonyolítását vállalták
ezért javaslom, hogy 2011. november 27-én adventi vásárt szervezzenek

rövid műsorral a Kultúrházban. A további tervezett
előterjesztésben szereplően javaslom elfogadni.

programokat

az

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
59/2011.(X.27.)Határozat
Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a decemberi rendezvények
időpontjára vonatkozó javaslatot jóváhagyja.
Koroncó
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
felkéri
a
polgármestert,
hogy
a
programsorozat
összeállítása
érdekében
az
intézmények vezetőivel vegye fel a kapcsolatot az előzetes egyeztetések
megkezdése érdekében.
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kéri, hogy a
feladattal megbízott intézmények (Petőfi Sándor ÁMK Általános Iskola és
Napköziotthonos Óvoda koroncói tagóvodája, II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola, Polgármesteri Hivatal) az egyeztetést követően a végleges
programtervet legkésőbb az adott rendezvény előtt 10 nappal adják át a
Polgármesteri
Hivatalnak
az
adminisztrációs
és
egyéb
feladatok
végrehajtása érdekében.
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt,
hogy hivatal útján a rendezvények adminisztrációjával kapcsolatos
feladatokat (meghívók, plakátok elkészítése, kiközlése) végezze el.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezetők

5. NAPIREND
Tárgya: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Alapító Okirat
módosítása
A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés az 7. sz. mellékletben.
Radicsné Kincses Mária polgármester javasolta
szereplő határozati javaslat elfogadását.

az

előterjesztésben

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
60/2011.(X.27.)Határozat
1. Koroncó Község Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés
mellékletét képező II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Alapító
Okiratának módosítását, és a módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt Alapító Okiratot 2011. október 28. napi hatállyal jóváhagyja.
2. Felkéri
a
jegyzőt,
hogy
a
adatszolgáltatásokat végezze el.
Határidő: 2011. november 10.
Felelős: jegyző

hiánypótlási

eljárásnak

megfelelő

6. NAPIREND
Kelemen Frigyes települési képviselő:
A Széchenyi u. 10. és Széchenyi u. 22. között az út melletti területen
az elszáradt gyomot le kellene vágatni.
Radicsné Kincses Mária polgármester:
A terület gyommentesítését elvégeztetem.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Radicsné
Kincses
Mária
polgármester
megköszönte
megjelenését, képviselő-társait pedig megkérte, hogy
ülésen folytassák.
A képviselő-testületi ülést 18.00 órakor bezárta.

a
meghívottak
munkájukat zárt

K.m.f.

Radicsné Kincses Mária
polgármester

dr. Cseresznyák Klára
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítő:

Basák Imre
Települési képviselő

Kelemen Frigyes
Települési képviselő

