KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐTESTÜLETE
9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48.
1- 10 /2012

J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. július 9-én 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.
Kelemen
Tibor
jelezte.

települési

képviselő

távolmaradását

előre

A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Kelemen Frigyes és Gaál
Jenőné 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. 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 község egészségügyi helyzetének alakulása
A napirendi ponttal
mellékletben.

kapcsolatos

előterjesztés

a

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

52/2012.(VII.09.)Határozat
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a község
egészségügyi
helyzetének
alakulásáról
szóló
beszámolót
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

4.NAPIREND
Tárgya: Időskorúak helyzete
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

53/2012.(VII.09.)Határozat
Koroncó
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
időskorúak helyzetéről szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

az

5.

NAPIREND

Tárgya: A Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak
Gyermekjóléti és Szociális Intézményének beszámolója
A napirendi ponttal
mellékletben.

kapcsolatos

előterjesztés

az

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

54/2012.(VII.09.)Határozat
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Téti
Kistérség
Sokoróaljai
Önkormányzatainak
Gyermekjóléti
és
Szociális Intézményének beszámolóját elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

6.

NAPIREND

Tárgya: A község demográfiai helyzetének alakulása
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

55/2012.(VII.09.)Határozat
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a község
demográfiai
helyzetének
alakulásáról
szóló
beszámolót
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

7.

NAPIREND

Tárgya: Döntés fűnyírás korlátozásának szabályozásáról
A napirendi ponttal
mellékletben.

kapcsolatos

előterjesztés

a

9.

sz.

Radicsné Kincses Mária polgármester:
Egyéb jogszabályi rendelkezések miatt nem javaslom zajvédelmi
rendelet megalkotását.
A Képviselő-testület igen szavazat nélkül, 6 ellenszavazattal
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
56/2012.(VII.09.)Határozat
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete zajvédelmi
rendelet megalkotásának előkészítésére nem ad felhatalmazást.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

8.

NAPIREND

Tárgya:
Döntés
a
Sportkomplexum
munkálataira kiírt pályázatról
A napirendi ponttal
mellékletben.

kapcsolatos

részleges

előterjesztés

felújítási
a

10.

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

57/2012.(VII.09.)Határozat

(1) Koroncó
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megállapítja, hogy a Sportkomplexum felújítása tárgyú (9113
Koroncó, Szent László u. 62.) egyszerű beszerzési eljárásban a
„Fodor és Lánya” Kereskedelmi és Vendéglátóipari Kft. Cím:
9113 Koroncó, Győri u. 20. ajánalata volt a legkedvezőbb
árajánlat a beérkezett 3 (három) ajánlat közül, az alábbi
ajánlati áron: 9.429.200.-Forint + 2.545.884.- Forint ÁFA =
11.975.084.-Forint.
(2) A
Képviselő-testület
megállapítja,
hogy
a
második
legkedvezőbb árajánal a SZETHERM Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft. Cím: 9012 Győr, Kuruc út 4. ajánlata, az alábbi ajánlati
áron:
9.679.945.-Forint
+
2.613.585.Forint
ÁFA
=
12.293.530.-Forint.
(3) A Képviselő-testület (mint döntőbizottság) úgy határoz,
hogy a tárgybani beszerzési eljárás nyertese a „Fodor és
Lánya” Kereskedelmi és Vendéglátóipari Kft. Cím: 9113 Koroncó,
Győri u. 20. 11.975.084.-Forint bruttó ajánati árral.
(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a
tárgyban a beszerzési eljárás eredményéről az érintetteket
tájékoztassa,
szerződéseket
megkösse
és
minden
egyéb,
szükséges jognyilatkozatokat megtegyen.
(5) A
Képviselő-testület
a
47/2011.(IX.29.)
számú
határozatában foglaltak szerint vállalt 1.986.963.-Forint
összegű önrészen felül a felújítás elvégeztetéséhez szükséges
további 158.957.-Forint összegű pénzeszközt (2 %-os ÁFA
különbözet összege), a pályázaton nyert támogatás és a
felújításhoz szükséges további 1.885.539.-Forint nettó +
509.095.-Forint ÁFA összeg kifizetéséhez szükséges keretet
2012. évi költségvetése terhére biztosítja.
(6) Felkéri a jegyzőt, hogy a tárgyi beruházáshoz szükséges
2.553.591.-Forint összegű önrész fedezetét az Önkormányzat
költségvetéséből biztosítsa és a költségvetési rendelet soron
következő módosításakor a jelen határozatban foglaltakra
legyen figyelemmel.
Felelős:

polgármester
jegyző 6. pontra

Határidő: azonnal
ktgv.rendelet módosításakor 6. pontra

9/A. NAPIREND
Tárgya: Döntést igénylő ügyek – intézményvezetői pályázat
A napirendi ponttal
mellékletben.

kapcsolatos

előterjesztés

a

11.

sz.

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

58/2012.(VII.09.)Határozat
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 10 § (1) bekezdés
b) pontja szerinti jogkörében eljárva magasabb vezetői
megbízást ad Némethné Máté Éva (sz: Pápa, 1965. január 21. an:
Zsédenyi Margit) 9024 Győr, Ikva u. 44. 6/16. szám alatti
lakos
részére
a
II.
Rákóczi
Ferenc
Általános
Iskola
intézményvezetői
(igazgatói)
feladatianak
ellátására.
A
megbízás 2012. augusztus 15. napjától 2017. augusztus 14.
napjáig, határozott időre szól. Az igazgató munkaideje teljes
munkaidő, heti 40 óra, a munkavégzés helye: 9113 Koroncó,
Rákóczi u. 41.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kinevezés
aláírására.
A
Képviselő-testület
felkéri
nyilvántartás átvezetésére.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2012. augusztus 15.

a

jegyzőt

a

törzskönyvi

9/B. NAPIREND
Tárgya: Döntést igénylő ügyek – elkerülő út
A napirendi ponttal
mellékletben.

kapcsolatos

előterjesztés

a

12.

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

59/2012.(VII.09.)Határozat
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Koroncó
külterület 013/32 hrsz., 013/34 hrsz., 013/35 hrsz., 013/36
hrsz. alatti ingatlanok vonatkozásában kötött szerződéseket
jóváhagyja, felhatalmazza a polgármestert, Radicsné Kincses
Máriát,
hogy
az
önkormányzat
képviseletében
a
Koroncó
külterület 013/31-013/37 hrsz.-ú ingatlanok vonatkozásában
teljeskörűen
eljárjon,
az
önkormányzat
tulajdonjogának
bejegyzéséhez, továbbá az önkormányzati út létesítéséhez
szükséges további jognyilatkozatokat megtegye.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, jegyző

10.NAPIREND
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 17.40 órakor bezárta.
K.m.f.
Radicsné Kincses Mária
polgármester

dr. Cseresznyák Klára
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítő:
Gaál Jenőné
Települési képviselő

Kelemen Frigyes
Települési képviselő

