KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐTESTÜLETE
9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48.
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Készült Koroncó
2012. május hó
üléséről.

Község Önkormányzat Képviselő-testületének
31 -án 17.45 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
5
fő
jelen
van,
a
testület
határozatképes, az ülést megnyitotta.
Kovács Tibor Ottó települési képviselő távolmaradását előre
jelezte.
A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Basák Imre 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:
 A Pénzügyi és Telepüésstratégiai Bizottság által javasolt
1 döntés igénylő ügyel kiegészítve.
A
Képviselő-testület
a
napirendre
módosítással együtt elfogadta.

tett

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.
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Az előterjesztést a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.

3. NAPIREND
Tárgya: A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és a Petőfi
Sándor ÁMK. koroncói Tagóvoda beszámolója a tanévindítás
feltételrendszeréről
Írásos előterjesztés a 5. sz. mellékletben.
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 javaslatát teszi fel
szavazásra.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

és

37/2012.(V.31.)Határozat
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Petőfi
Sándor
ÁMK.
koroncói
Tagóvoda
tanévindítás
feltételrendszeréről szóló beszámolóját elfogadja.
Határidő:2012. szeptember 1.
Felelős: polgármester, tagintézményvezető
Radicsné
Kincses
Mária
polgármester
a
Pénzügyi
és
Településstratégiai Bizottság határozati javaslatát teszi fel
szavazásra (6. sz. melléklet).
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

és

38/2012.(V.31.)Határozat
Koroncó
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
úgy
határoz, hogy a HH, HHH valamint az SNI és BTM tanulókkal
történő
külön
foglalkoztatás
biztosításának
elősegítése
érdekében vissza nem térítendő támogatást nyújt Takácsné
Pektor Anikó pedagógusnak a NYME Apáczai Csere János karán
történő tanulmányai megkezdéséhez kizárólag a 2012/2013 tanév
I. félévére, 85.000.-Ft összeg erejéig.
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Határidő: 2012. szeptember
Felelős: jegyző

Radicsné
Kincses
Mária
polgármester
a
Pénzügyi
és
Településstratégiai Bizottság határozati javaslatát teszi fel
szavazásra.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

és

39/2012.(V.31.)Határozat
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a II.
Rákóczi
Ferenc
Általános
Iskola
tanévindítás
feltételrendszeréről szóló beszámolóját elfogadja.
Határidő:2012. szeptember 1.
Felelős: polgármester, intézményvezető

4. NAPIREND
Tárgya: A gyermekvédelem helyzetének átfogó értékelése
Írásos előterjesztés a 7. sz. mellékletben.
A napirendet a Ügyrendi és Szociális Bizottság megtárgyalta.
A Bizottság javasolja a gyermekvédelem helyzetének átfogó
értékelésének elfogadását.
Radicsné
Kincses
Mária
polgármester
javasolta
előterjesztésben szereplő beszámoló elfogadását.

az

A
Képviselő-testület
a
javaslatot
6
igen
szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és meghozta a
következő HATÁROZATOT:
40/2012.(V.31.)Határozat
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011.
évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készített átfogó
értékelést elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az ismertetett és
elfogadott értékelést a Megyei Gyámhivatal részére küldje meg.
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Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

5. NAPIREND
Tárgya: Szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezése
Írásos előterjesztés a 8. sz. mellékletben, rendelettervezet a
9. sz. mellékletben.
A 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
6
igen
szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és megalkotta a
7/2012.(VI.01.) RENDELETÉT. (10. sz. melléklet).

6. NAPIREND
Tárgya: Marcal projekttel kapcsolatos terület-igénybevétel
Írásos előterjesztés a 11. sz. mellékletben
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 javaslatát teszi fel
szavazásra.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

és

41/2012.(V.31.)Határozat
1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
„Marcal jobb parti árvízvédelmi részöbölzet árvízvédelmi
biztonságának javítása” megnevezésű KEOP-2.1.1/2F/09-112011-0002 kódszámú projekttel kapcsolatosan az Északdunántúli
Vízügyi
Igazgatóságnak
az
önkormányzati
tulajdonban lévő ingatlanok tekintetében 2012.május 14-i
keltezéssel tett vételi ajánlatát megvitatta, és úgy
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határoz, hogy az érintett ingatalnok tulajdonjogát nem
kívánja a Magyar Állam javára térítésmentesen átruházni.
2. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
vételi
ajánlat
alapjául
szolgáló
ingatlan
értékbecsléseket megismerte, és úgy határoz, hogy
- a vételi ajánlatot elfogadja a koroncói 35 hrsz-ú, a
39/4 hrsz-ú, a 66/1 hrsz-ú, a 462/2 hrsz-ú, az 561/1
hrsz-ú, az 562 hrsz-ú, az 564 hrsz-ú, a 049/10 hrsz-ú,
a 435/6 hrsz-ú, a 447/2 hrsz-ú, valamint a 904 hrsz-ú
ingatlanok tekintetében,
- a vételi ajánlatot nem fogadja el az értékbecslésbe
foglalt árnak lényegesen a forgalmi érték alatt történő
meghatározása miatt a koroncói 079/2 hrsz-ú, valmint a
0162/1 hrsz-ú ingatlanok tekintetében.
3. Koroncó
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
felhatalmazza
a
polgármestert,
hogy
a
vonatkozó
megállapodásokat
a
Magyar
Államot
képviselő
Északdunántúli Vízügyi Igazgatósággal megkösse.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, jegyző

7. NAPIREND
Tárgya: Petőfi Sándor ÁMK átszervezése
Írásos előterjesztés a 12. sz. mellékletben.
Radicsné Kincses Mária polgármester javasolja a mellékletben
szereplő A.) határozati javaslat elfogadását.
A
Képviselő-testület
a
javaslatot
6
igen
szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és meghozta a
következő HATÁROZATOT:
42/2012.(V.31.)Határozat
Koroncó
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
elhatározza, hogy a Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ
Általános
Iskola
és
Napközi
Otthonos
Óvoda
intézmény
megszüntetését követően, a KATICA Napközi Otthonos Óvoda
alapításával egyidejűleg, a KATICA Napközi Otthonos Óvoda
tagóvodájaként működő óvoda intézménye az alábbi nevet veszi
fel: Tulipános Napközi Otthonos Óvoda, rövid neve Tulipános
Óvoda.
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A Tulipános Napközi Otthonos Óvoda maximális gyermeklétszáma
80 fő.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Radicsné Kincses Mária polgármester javasolja a mellékletben
szereplő B.) határozati javaslat elfogadását.
A
Képviselő-testület
a
javaslatot
6
igen
szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és meghozta a
következő HATÁROZATOT:
43/2012.(V.31.)Határozat
1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiss
Béla közoktatási szakértő „A Petőfi Sándor Általános
Művelődési Központ Általános Iskola és Napközi Otthonos
Óvoda Rábapatona intézményátszervezéséhez” című szakértői
véleményében foglaltakat, a Győr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal tárgybani szakvéleményét, valamint az
átszervezés
kapcsán
lefolytatott
véleményezési
eljárásokról készült jegyzőkönyveket és feljegyzéseket
megismerte, az abban foglaltakat tudomásul veszi és
elfogadja. (Ezen okiratok jelen határozat mellékletét
képezik. A/1 és A/2 szám alatt.)
2. A Képviselő-testület meghozza végső döntését és a jelenleg
többcélú
intézményként
működtetett
Petőfi
Sándor
Általános Művelődési Központ átszervezéséhez és 2012.
augusztus 30. napjával az eddig intézményegységként
működő szervezetet megszüntetéséhez hozzájárul, az erre
vonatkozó Megszüntető Okiratot elfogadja. (A Megszüntető
Okirat A/3 alatt jelen határozat mellékletét képezi.)
3. Az
intézményegység
átszervezése
nyomán
alapítandó
intézményről, a KATICA Óvoda alapításához a Képviselőtestület külön határozatban járul hozzá.
4. A Képviselő-testület hozzájárul 2012. augusztus 30. napi
hatállyal a Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ
Alapító Okirat hatályon kívül helyezéséhez.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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Radicsné Kincses Mária polgármester javasolja a mellékletben
szereplő C.) határozati javaslat elfogadását.
A
Képviselő-testület
a
javaslatot
6
igen
szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és meghozta a
következő HATÁROZATOT:
44/2012.(V.31.)Határozat
1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012.
augusztus 31. napi hatállyal hozzájárul a KATICA Napközi
Otthonos Óvoda, mint új intézményt létrehozásához. A
KATICA Napközi Otthonos Óvoda tagintézménye a koroncói
Tulipános Napközi Otthonos Óvoda.
2. A Képviselő-testület elfogadja a KATICA Napközi Otthonos
Óvoda Alapító Okiratát. (Az Óvoda Alapító Okirata jelen
határozat mellékletét képezi C/1. számon).
3. Az intézmény 2012. évi gazdálkodására a Petőfi Sándor
Általános Művelődési Központ költségvetéséből a Napközi
Otthonos Óvodára –ideértve a tagintézményt is- 2012. évre
időarányosan megállapított összeghatár és gazdálkodási
keretek között kerülhet sor.
4. Az
új
intézmény
létrehozását
a
Képviselő-testület
elfogadja mindösszesen: 29,5 fő létszámhellyel – melyek
megoszlása a következő:
KATICA Óvoda (Rábapatona)
a. óvoda pedagógiai status
b. technikai status
Tulipános Óvoda (Koroncó)
a. óvoda pedagógus status
b. technikai státus

7,5
10

17,5 ebből

12
6
6

valamint 71.843.000,- Ft. éves költségvetési kiadási és
bevételi főösszeggel, a KATICA Napközi Otthonos Óvoda
Alapító Okiratában foglalt tartalommal, feladat- és
hatáskörökkel.
5. Az új intézmény a Petőfi Sándor Általános Művelődési
Központ jogutódja. A jogelőd intézmény alkalmazottai a
jogutód
intézménybe
automatikusan
átvételre
illetve
alkalmazásra kerülnek.
6. Az új intézmény vezetője az egyetemleges jogutódlás
folytán változatlanul Dittrich Kálmánné óvodavezető, aki
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vezetői megbízatásának lejártáig, 2015.
intézményvezetőként látja el feladatát.

augusztus

01.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Radicsné Kincses Mária polgármester javasolja a mellékletben
szereplő D.) határozati javaslat elfogadását.
A
Képviselő-testület
a
javaslatot
6
igen
szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és meghozta a
következő HATÁROZATOT:
45/2012.(V.31.)Határozat
1. Koroncó
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Rábapatona Önkormányzati Közoktatási Intézkedési Tervét,
„Rábapatona Község Önkormányzatának felülvizsgált, egységes
szerkezetbe
foglalt,
közoktatási-feladatellátási,
intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terve 20122017.” címmel tudomásul veszi. (A közoktatási intézkedési
terv a jelen határozat mellékletét képezi D/1. számon.)
2. Koroncó
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
„Rábapatona-Koroncó Községek Intézményfenntartó Társulás
Közoktatási
Esélyegyenlőségi
Terve”
felülvizsgálatát
elfogadja és jóváhagyja. (A közoktatási esélyegyenlőség terv
felülvizsgálati okirata jelen határozat mellékletét képezi
D/2. számon.)
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Radicsné Kincses Mária polgármester javasolja a mellékletben
szereplő E.) határozati javaslat elfogadását.
A
Képviselő-testület
a
javaslatot
6
igen
szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és meghozta a
következő HATÁROZATOT:
46/2012.(V.31.)Határozat
1. Koroncó
Község
Önkormányzatának
tudomásul
veszi,
hogy
a

Képviselő-testülete
Rábapatona
Község
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Önkormányzatával 2007. június 29. napján létrejött és
2009. május 28. napján módosított Rábapatona-Koroncó
Óvodai Nevelést Biztosító Intézményfenntartó Társulás
Társulási Megállapodását is érinti a Petőfi Sándor ÁMK
Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda átszervezése.
2. A Képviselő-testület a jelen határozat mellékletét képező
Társulási Megállapodást módosító okiratot elfogadja és a
polgármestert
felhatalmazza
annak
aláírására
és
a
szükséges jognyilatkozatok megtételére.
(A Társulási
Megállapodást módosító okirat jelen határozat mellékletét
képezi E/1. szám alatt.)
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

8.NAPIREND
Tárgya: A Koroncó Községért Közalapítvány beszámolója
Írásos előterjesztés az 13. sz. mellékletben.
Radicsné
Kincses
Mária
polgármester
javasolta
előterjesztésben szereplő beszámoló elfogadását.

az

A
Képviselő-testület
a
javaslatot
6
igen
szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és meghozta a
következő HATÁROZATOT:
47/2012.(V.31.)Határozat
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Koroncó
Községért Közalapítvány beszámolóját elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

9.NAPIREND
Tárgya: A Győri Többcélú
Megállapodás módosítása
A napirendi ponttal
mellékletben.

Kistérségi

kapcsolatos

Társulás

előterjesztés

az

Társulási
14.

sz.
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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

48/2012.(V.31.)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

10.NAPIREND
Radicsné Kincses Mária polgármester:
A Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság határozata alapján
javaslom, hogy a Petőfi Sándor ÁMK koroncói tagóvodájában
dolgozó 11 fő részére 15.000.-Ft értékű, Kollerné Kantó
Gabriella
tagintézményvezető
részére
50.000.-Ft
értékű
ajándékutalványt vásároljunk, megköszönve az óvoda felújítás
alatti önzetlen munkájukat.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

és

49/2012.(V.31.)Határozat
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Petőfi
Sándor ÁMK. koroncói tagóvoda dolgozói részére 215.000.-Ft
(tagintézményvezető:
50.000.-Ft,
dolgozók
15.000.-Ft/fő)
értékű ajándékutalványt vásárol.
Határidő: 2012. június 4.
Felelős: polgármester, jegyző
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11.NAPIREND
Kelemen Tibor települési képviselő:
A
Széchenyi
utca
22.
illegálisan tartózkodnak.

sz.

alatti

lakatlan

ingatlanban

Radicsné Kincses Mária polgármester:
A Körzeti megbízottat értesítem.
Kelemen Frigyes települési képviselő:
A Bajcsy-Zs. utcában lakók az árkot szeretnék kiszedetni, mert
esőzéskor a házak felé folyik a víz.
Radicsné Kincses Mária polgármester:
A műszakis kolléga meg fogja nézni, hogy az árok kiszedésének
van-e akadálya.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Radicsné Kincses Mária polgármester megköszönte a meghívottak
megjelenését, és a képviselő-testületi ülést 20.05 órakor
bezárta.
K.m.f.
Radicsné Kincses Mária
polgármester

dr. Cseresznyák Klára
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítő:

Basák Imre
Települési képviselő

Gaál Jenőné
Települési képviselő
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