KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
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1 /2012

J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. február hó 9 -én 18.00 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
6
fő
jelen
van,
a
testület
határozatképes, az ülést megnyitotta.
A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Kelemen Frigyes és
Kelemen Tibor települési képviselőket.
A Képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett
javaslatot elfogadta.
Javaslatot tett a meghívóban
napirendi pontok elfogadására.

(2.sz.

melléklet)

szereplő

A Képviselő-testület a napirendre tett javaslatot egyhangúlag
elfogadta.

1. NAPIREND
Polgármester előterjesztése a 3/A. és 3/B. sz. 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:
A
2012.
évi
költségvetés
előterjesztés a 5. sz. mellékletekben.

jóváhagyásáról

Radicsné Kincses Mária a 6. sz. mellékletben
határozati javaslatot teszi fel szavazásra.

szóló

szereplő

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

és

1/2012.(II.9.)Határozat
Koroncó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a saját
bevételei
összegét,
valamint
az
adósságot
keletkeztető
ügyeleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre
várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint
(1. melléklet) változatlan formában jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Gaál
Jenőné
települési
képviselő,
a
Pénzügyi
és
Településstratégiai Bizottság elnöke:
Beszámol
arról,
hogy
az
előterjesztést
a
Pénzügyi
és
Településstratégiai
Bizottság
megtárgyalta.
A
rendelettervezet
elfogadását
módosításokkal
javasolja
(7.
sz.
melléklet)
Az
Önkormányzat
2012.
évi
költségvetéséről
rendelettervezet a 8. sz. mellékeltben.

szóló

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
1/2012.(II.10.) RENDELETÉT. (9. sz. melléklet).

4.NAPIREND
Tárgya: A 2012. évi költségvetésben a társadalmi szervezetek
támogatására
jóváhagyott
támogatási
keret
felosztására
vonatkozó pályázat kiírásának írásos előterjesztés a 10. sz.
mellékeltben.
Gaál
Jenőné
települési
képviselő,
Településstratégiai Bizottság elnöke:

a

Pénzügyi

és

Beszámol
arról,
hogy
az
előterjesztést
a
Pénzügyi
és
Településstratégiai
Bizottság
megtárgyalta.
A
határozati
javaslat
elfogadását
a
Bizottság
módosító
javaslatainak
jóváhagyásával javasolja.
Radicsné
Kincses
Mária
polgármester
az
előterjesztésben
szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

és

2/2012.(II.9.)Határozat
1. Koroncó Község Önkormányzata elhatározza, hogy 2012. évben
a településen működő, ott székhellyel rendelkező civil
szervezet (a civil társaság, illetve a Magyarországon
nyilvántartásba vett egyesület – a párt kivételével -,
valamint az alapítvány) részére pályázati rendszerben
juttat pénzbeli önkormányzati támogatást, a pályázó cél
szerinti működésének támogatására. A pályázati eljárás
során
a
közpénzekből
nyújtott
támogatások
átláthatóságáról
szóló
2007.
évi
CLXXXIII.
tv.
rendelkezéseit alkalmazni kell.
2. 2012. évben a jelen határozat 1. pontjában meghatározott
szervezetek
2.900.000,Ft.
pályázati
keretösszegre
pályázhatnak.
3. A Képviselő-testület elfogadja a jelen előterjesztés
mellékletét
képező
Pályázati
Kiírást,
Pályázati
Adatlapot, mellékletét, melyeket a pályázati eljárás
során alkalmazni kell.
4. A pályázatokat 2012. február 28. napjáig Koroncó Község
jegyzőjéhez kell benyújtani egy eredeti és egy másolati
példányban.
A
pályázatok
bírálatát
a
Pénzügyi
és
Településstratégiai Bizottság soron következő ülésén
elbírálja, a pályázatokról az érdemi döntést a Képviselőtestület soron következő ülésén hozza meg.
5. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a
pályázati
eljárás
során
szükséges
felhívásokat,
jognyilatkozatokat és egyéb nyilatkozatokat megtegye.
6. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a pályázati
eljárás adminisztratív feladatait lássa el, a pályázati
felhívást bocsássa ki, tegye közzé, a hiánypótlások
szükségességéről döntsön, a pályázatokat elbírálásra és
döntésre az illetékes bizottság és a Képviselő-testület
elé terjessze.
Felelős: Polgármester, Jegyző
Határidő: folyamatos

felhívás közzétételére: 2012. február 14.
egyebekre: 2012. február 28.

5. NAPIREND
Tárgya: A 2012. évi munkaterv elfogadása.
Írásos előterjesztés a 11. sz. mellékeltben.
Radicsné
Kincses
Mária
polgármester
az
előterjesztésben
szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

és

3/2012.(II.9.)Határozat
Koroncó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2012. évi
munkatervét jóváhagyja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

6. NAPIREND
Tárgya: A szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása
A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés az 12.
mellékletben, rendelettervezet a 13. sz. mellékletben.

sz.

Kovács Tibor Ottó az Ügyrendi és Szociális Bizottság elnöke:
Beszámol arról, hogy napirendet az Ügyrendi és Szociális
Bizottság megtárgyalta, javasolta a rendelet elfogadását.
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
2/2012.(II.10.) RENDELETÉT. (14. sz. melléklet).

7.NAPIREND
Tárgya: A március 15-i rendezvény előkészületei
A napirendi ponttal
mellékletben.

kapcsolatos

előterjesztés

az

15.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

sz.
és

4/2012(II.9.)Határozat
Koroncó Község Képviselő-testülete 2012. március 14-én 16.30
órai kezdettel ünnepi megemlékezést tart a Kultúrházban. Az
ünnepi műsort követően koszorúzást tart a Hősi Parkban.
Koroncó
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
felhatalmazza
a
II.
Rákóczi
Ferenc
Általános
Iskola
intézményvezető,
hogy
a
március
15-i
megemlékezés
megszervezésével kapcsolatos teendőket intézze.
Felelős: Némethné Máté Éva intézményvezető
Határidő: 2012. március 14.

8/A.NAPIREND

Tárgya:

A Győri Többcélú Kistérségi
Megállapodás módosítása

Társulás

Társulási

A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés az 16.
mellékletben.
Radicsné
Kincses
Mária
polgármester
javasolta
előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.

sz.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

és

az

5/2012.(II.9.)Határozat
1.Koroncó
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülte
megismerte és elfogadja a Győri Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási Megállapodásának módosítási javaslatait.

2. A jelen határozattal jóváhagyott módosításokat a határozat
melléklete szerint hagyja jóvá a Képviselő testület.
3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy hivatala útján
a határozat kivonatát küldje meg a Győri Többcélú Kistérségi
Társulás szakmai munkaszervezete részére.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

8/B.NAPIREND
Tárgya: Vodafone bérleti szerződés
Gaál
Jenőné
települési
képviselő,
a
Pénzügyi
és
Településstratégiai Bizottság elnöke:
Beszámol arról, hogy a
Pénzügyi és Településstratégiai
Bizottság megtárgyalta. Az 17. sz. mellékletben szereplő
határozati javaslat elfogadását javasolja.
Radicsné
Kincses
Mária
polgármester
az
előterjesztésben
szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

és

6/2012.(II.9.)Határozat
Koroncó
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülte
elhatározza, hogy a megfelelő eljárásrend alapján megkezdi a
Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. Koroncó külterület
0198/2 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonban lévő bázisállomás
bérbe adása érdekében a szükséges ügyintézést.
Koroncó
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülte
felhatalmazza a jegyzőt, hogy hivatala útján a végleges
döntéshez szükséges dokumentumokat, iratanyagot állítsa össze.
Koroncó
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülte
a
határozatban
foglalt
terület
bérbeadásáról
a
döntés
meghozatalához szükséges dokumentumokat rendelkezésre állását
követően dönt.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

8/C.NAPIREND
Tárgya: 0155 hrsz-ú út megosztása

Gaál
Jenőné
települési
képviselő,
a
Pénzügyi
és
Településstratégiai Bizottság elnöke:
Beszámol arról, hogy a
Pénzügyi és Településstratégiai
Bizottság megtárgyalta. Az 18. sz. mellékletben szereplő
határozati javaslat elfogadását javasolja.
Radicsné
Kincses
Mária
polgármester
az
előterjesztésben
szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

és

7/2012.(II.9.)Határozat
Koroncó
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülte
elhatározza, hogy a megfelelő eljárásrend alapján megkezdi a
0155 hrsz-ú 2184 m2 területű önkormányzati tulajdonban lévő
út, valamint a 0147 hrsz-ú szintén önkormányzati tulajdonban
lévő útból a megosztást követően kialakuló 724 m2 terület
értékesíthetősége érdekében a szükséges ügyintézést.
Koroncó
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülte
felhatalmazza a jegyzőt, hogy hivatala útján a végleges
döntéshez szükséges dokumentumokat, iratanyagot állítsa össze.
Koroncó
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülte
a
határozatban
foglalt
területek
értékesítéséről
a
döntés
meghozatalához szükséges dokumentumokat rendelkezésre állását
követően dönt.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

8/D.NAPIREND
Tárgya: Szolgálati lakás értékesítése
Gaál
Jenőné
települési
képviselő,
a
Pénzügyi
és
Településstratégiai Bizottság elnöke:
Beszámol arról, hogy a
Pénzügyi és Településstratégiai
Bizottság megtárgyalta. Az 19. sz. mellékletben szereplő
határozati javaslat elfogadását javasolja.
Radicsné
Kincses
Mária
polgármester
az
előterjesztésben
szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

és

8/2012.(II.9.)Határozat
Koroncó
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülte
elhatározza, hogy a megfelelő eljárásrend alapján megkezdi a
460/2
hrsz-ú
önkormányzati
tulajdonban
lévő
ingatlan,
értékesíthetősége érdekében a szükséges ügyintézést.
Koroncó
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülte
felhatalmazza a jegyzőt, hogy hivatala útján a végleges
döntéshez szükséges dokumentumokat, iratanyagot állítsa össze.
Koroncó
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülte
a
határozatban
foglalt
területek
értékesítéséről
a
döntés
meghozatalához szükséges dokumentumokat rendelkezésre állását
követően dönt.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

8/E.NAPIREND
Tárgya: Állásfoglalás óvodai vegyes csoportokról
Gaál
Jenőné
települési
képviselő,
a
Pénzügyi
és
Településstratégiai Bizottság elnöke:
Beszámol arról, hogy a
Pénzügyi és Településstratégiai
Bizottság megtárgyalta. Az 20. sz. mellékletben szereplő
határozati javaslat elfogadását javasolja.
Radicsné
Kincses
Mária
polgármester
az
előterjesztésben
szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

és

9/2012.(II.9.)Határozat
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülte megismerte
a
Képviselő-testület
Pénzügyi
és
Településstratégiai
Bizottságának határozati javaslatát, amely a rábapatonai
Petőfi Sándor ÁMK Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda
koroncói
tagóvodájának
folyó
nevelő
munka
módszerének
véleményezésére vonatkozott.
A Képviselő-testület egyhangúlag úgy határozott, hogy az
óvodai nevelést továbbiakban is a kialakult csoportokban (kis,
középső, nagy), kívánja a lakosság részére elérhetővé tenni. A
vegyes életkorú gyerekekből álló csoportokkal történő óvodai
nevelést nem kívánja bevezetni intézményében.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

9.NAPIREND
Violáné Pintér Rozália települési képviselő:
Az
iskolában
a
pályázaton
nyert
interaktív
táblák
meghibásodásának garanciális javítását szeretnénk kérni.
Dr. Cseresznyák Klára jegyző:
A
garanciális
hibával
kapcsolatban
elérhetőségét az igazgató asszonynak átadom.

az

illetékesek

Violáné Pintér Rozália települési képviselő:
A
faluban
az
általános
iskolások
iskolai
viselkedésük problémát okoz. Szeretném kérni
segítségét a garázdaságok megakadályozásában.

időn
kívüli
a rendőrség

Radicsné Kincses Mária polgármester:
A fokozott megfigyelést kérek a rendőrségtől.

Több kérdés, hozzászólás nem volt.

Radicsné Kincses Mária polgármester megköszönte a jelenlevők
részvételét, majd a Képviselő-testületi ülést 19.40 órakor
bezárta.

K.m.f.

Radicsné Kincses Mária
polgármester

dr. Cseresznyák Klára
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítő:

Kelemen Firgyes
Települési képviselő

Kelemen Tibor
Települési képviselő

