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J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. március hó 1 -én 17.30 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
Violáné Pintér Rozália 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:
 Pannon-Víz Zrt. üzemeltetői szerződés módosítása
 Petőfi Sándor ÁMK.Általános Iskola és Napköziotthonos
Óvoda átszervezése melyet pótnapirendi pontként javasol
felvenni.
A
Képviselő-testület
a
napirendre
módosítással együtt elfogadja.

tett

javaslatot

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

a

2. NAPIREND
A polgármester előterjesztése a 4. sz. melléklet szerint.
Az előterjesztést a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.

3. NAPIREND
Tárgya:
A
társadalmi
szervezetek
támogatási keret felosztása
A napirendi ponttal
mellékletben.

kapcsolatos

pályázatai

előterjesztés

alapján
az

5.

a
sz.

Radicsné Kincses Mária polgármester
Beszámol
arról,
hogy
napirendet
a
Pénzügyi
és
Településstratégiai
Bizottság
megtárgyalta.
A
határozati
javaslat elfogadását javasolja.(6. sz. melléklet).
Radicsné
Kincses
Mária
polgármester
a
Pénzügyi
és
Településstratégiai Bizottság által véleményezett határozati
javaslatát teszi fel szavazásra.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

és

10/2012(III.01.)Határozat
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete vissza nem
térítendő támogatásban részesíti a határnapig benyújtott
pályázatok alapján az alábbi civil szervezeteket:
Koroncó SE. Kézilabda Szakosztály
360.000.-Ft
Koroncó SE. Labdarúgó Szakosztály
1.300.000.-Ft
azzal a kiegészítéssel, hogy 100.000.-Ft kizárólag a Koroncó
SE.
Ifi
labdarúgó
csapatának
sportfelszereléséhez
felhasználható.
Alapítvány a Koroncói Judoért
1.000.000.-Ft
Koroncói Sporthorgász Egyesület
100.000.-Ft
Koroncói Polgárőr Egyesület
100.000.-Ft
Önkéntes Tűzoltó Egyesület
100.000.-Ft
A támogatások kifizetésére a támogatási szerződések megkötését
követően kerülhet sor, a támogatási szerződésben rögzített
határnapokig. A támogatás kizárólag a támogatási szerződésben
foglaltakra fordítható. A felvett támogatás összegéről a

támogatott a támogatási szerződésben foglaltak szerint köteles
elszámolni.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a támogatási
szerződéseket 2011. március hó 10. napjáig készítse elő, és a
támogatási szerződés tervezeteket 2011. március hó 11. napjáig
bezárólag küldje meg a támogatásban részesített társadalmi
szervezetek részére.
A
Képviselő-testület
felhatalmazza
a
polgármestert
a
Támogatási Szerződések aláírására a határozatban foglaltaknak
megfelelően.
Határidő: 2012. március 9.
Felelős: jegyző, polgármester

4. NAPIREND
Tárgya:

Pénzforgalmi számla nyitása
Általános Iskola részére

A napirendi ponttal
mellékletben.

kapcsolatos

a

II.

Rákóczi

előterjesztés

az

Ferenc
7.

sz.

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

11/2012.(III.1.)Határozat
1.Koroncó
Község
Önkormányzataának
Képviselő-testülete
elhatározza, hogy az OTP Bank Nyrt-nél a koroncói II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola nevére és javára pénzforgalmi számlát
nyit.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az
általános iskola igazgatóját, hogy a számlanyitáshoz szükséges
jognyilatkozatokat
megtegye,
a
szükséges
szerződéseket
megkösse és okiratokat aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, iskolaigazgató

5. NAPIREND
Tárgya: Az óvoda nyári zárvatartása
A napirendi ponttal
mellékletben.

kapcsolatos

előterjesztés

az

8.

sz.

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

12/2012.(III.1.)Határozat
1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Petőfi Sándor ÁMK Koroncói Napközi Otthonos Tagóvodájának
2012. évi nyári zárva tartási idejét 2012. augusztus 13tól augusztus 31-ig határozza meg.
2. A Képviselő-testület felkéri a tagintézmény vezetőjét,
hogy a zárva tartás időpontjáról tájékoztassa a szülőket.
Határidő: azonnal
Felelős: tagintézmény vezető

6.NAPIREND
Tárgya: Pannon-Víz Zrt. üzemeltetői szerződés módosítása
A napirendi ponttal
mellékletben.

kapcsolatos

előterjesztés

az

9.

sz.

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

13/2012.(III.1.)Határozat
1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
határozat mellékletét képező, a viziközmű létesítmények
Pannon-Víz Zrt. által történő üzemeletetésről szóló
Üzemeletetői Szerződés módosítások tartalmát megismerte,
az abban foglaltakat elfogadja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester az 1.
pontban körülírt szerződések aláírására
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

7.NAPIREND

Tárgya:

A
Petőfi
Sándor
ÁMK
Általános
Napköziotthonos Óvoda átszervezése

A napirendi ponttal
mellékletben.

kapcsolatos

előterjesztés

Iskola
az

10.

és
sz.

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

14/2012.(III.1.)Határozat
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul
a
Koroncó
és
Rábapatona
intézményfenntartó
társulásban
működtetett
Petőfi
Sándor
ÁMK
Általános
Iskola
és
Napköziotthonos Óvoda köznevelési jogszabályok változása miatt
szükséges átszervezéséhez, hogy az átszervezés alatt és azt
követően a Koroncói Tagóvodában a szakmai munka változatlanul
folyik.
A Képviselő-testület hozzájárulását adja ahhoz is, hogy az
átszervezés
szakszerű,
a
jogszabályoknak
megfelelő
lebonyolításhoz a gesztor Rábapatona Község Önkormányzata
szakértőt vegyen igénybe.

Az átszervezéssel kapcsolatos költségek Rábapatona Község
Önkormányzatát terhelik, tekintettel arra, hogy az átszervezés
rábapatonai intézményegység jogszabályból fakadó leválasztása
miatt szükséges.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, jegyző

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 18.00 órakor bezárta.

K.m.f.

Radicsné Kincses Mária
polgármester

dr. Cseresznyák Klára
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítő:

Kelemen Frigyes
Települési képviselő

Violáné Pintér Rozália
Települési képviselő

