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J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október
18-án 15.00 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 Basák Imre
települési képviselőket.
A
Képviselő-testület
a
jegyzőkönyv
hitelesítők
javaslatot elfogadta.

és

Gaál

személyére

Jenőné
tett

Radicsné Kincses Mária meghívóban (2.sz. melléklet) közzétett napirendek
tárgyalásán túl pótnapirend tárgyalására tesz javaslatot az alábbiak
szerint:
 Döntés igénylő ügyek
A Képviselő-testület a napirendre
együtt egyhangúlag elfogadta.

tett

javaslatot

a

módosításokkal

1. NAPIREND
Tárgya: Szándéknyilatkozat köznevelési intézmény
átszervezéséről, intézményfenntartó társulás megszüntetéséről
A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés az 3. sz. mellékletben.
Radicsné Kincses Mária polgármester javasolta
szereplő határozati javaslat elfogadását.

az

előterjesztésben

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
74/2012(X.18.)Határozat
1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Rábapatona
Község
Önkormányzatának
a
Rábapatona-Koroncó
Óvodai
Nevelést
Biztosító Intézményfenntartó Társulás megszüntetésére irányuló
megkeresését megtárgyalta, és kinyilvánítja azon szándékát, hogy a
Tulipános Napközi Otthonos Óvoda köznevelési intézményét a Társulás
keretein belül, önállóan kívánja működtetni.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy kezdeményzze
Rábapatona Község Önkormányzatnál az általa az önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított
előirányzatból származó támogatás igénybe vételének részletes
feltételeiről szóló, 7/2011. (III.9.) BM rendelet alapján, 2.
Társult formában működtetett kötelező önkormányzati feladatot
ellátó intézmények fejlesztése, felújítása alcímben foglaltak
alapján a Belügyminisztériummal kötött 41857 azonosító számú
Támogatási Szerződés 13. b) alpontjában foglaltak szerint a
Belügyminisztérium engedélye iránti kérelem megküldését a Katica
Napközi Otthonos Óvoda Rábapatona átszervezése, és a fejlesztéssel
érintett tagóvoda, a Tulipános Napközi Otthonos Óvoda Koroncó
Község Önkormányzata önálló fenntartásba kerülése tárgyában.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a
2. pontban foglalt engedély Belügyminisztérium részére megküldésre
kerülő kérelem elkészítésében működjön közre, továbbá az engedély
kiadása
esetén
a
jogszabályokban
rögzített
kötelezettségek
teljesítésével kapcsolatos előzetes intézkedéseket tegye meg, a
szükséges eljárásokat folytassa le, jognyilatkozatokat tegye meg, a
szerződéseket kösse meg.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, jegyző

2. NAPIREND
Tárgya: Sportkomplexumban található büfé egység üzemeltetésére
irányuló pályázat kiírása
A napirendi
mellékeltben.

ponttal

kapcsolatos

írásos

előterjesztés

a

4.

sz.

található

büfé

Radicsné Kincses Mária polgármester:
Javaslom hogy a Képviselő-testült a Sportkomplexumban
egység üzemeltetésére hirdessen pályázatot.

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

tartózkodás

75/2012(X.18.)Határozat
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a
Sportkomplexumban található büfé egység üzemeltetésére a jelen határozat
mellékletét képező pályázati felhívásban foglaltak szerint.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

3. NAPIREND
Tárgya: A járási hivatal kialakításával kapcsolatos
megállapodás jóváhagyása
A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés az 5. sz. mellékletben.
Radicsné Kincses Mária polgármester javasolta
szereplő határozati javaslat elfogadását.

az

előterjesztésben

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
76/2012(X.18.)Határozat
Koroncó
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
felhatalmazza
Radicsné Kincses Mária polgármesterasszonyt, hogy a járásokhoz átkerülő
államigazgatási feladatok ellátást biztosító önkormányzati tulajdonban
lévő ingó vagyon Magyar Állam általi ingyenes használati jogának
alapításához kapcsolódó főbb feladatok, illetve a Felek jogainak és
kötelezettségeinek a meghatározására vonatkozó megállapodást aláírja.
Határidő: 2012.október 19.
Felelős: polgármester

4/A. NAPIREND
Tárgya: Döntést igénylő ügyek – Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való 2013. évi csatlakozás
A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés az 6. sz. mellékletben.
Radicsné Kincses Mária polgármester javasolta
szereplő határozati javaslat elfogadását.

az

előterjesztésben

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
77/2012(X.18.)Határozat
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évben is
csatlakozik a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz.
Az Önkormányzatot éritnő önrészt a Képviselő-testület a 2013. évi
költségvetésében biztosítja.
A
Képviselő-testület
felhatalmazza
a
polgármestert
a
vonatkozó
Csatlakozási
Nyilatkozat
aláírására
és
a
Támogatáskezelő
által
üzemeltetett
elektronikus
pályázatkezelő
rendszerben
(EPER-Bursa
rendszer) történő regisztrálásra.
Határidő: 2012.október 26.
Felelős: polgármester

4/B. NAPIREND
Tárgya: Döntést igénylő ügyek – Karbantartói álláshely pályázata
Radicsné Kincses Mária polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet,
hogy pályázati kiírás fog megjelenni határozatlan idejű általános
karbantartói munkakörre.
A Képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Radicsné
Kincses
Mária
polgármester
megköszönte
megjelenését, és a képviselő-testületi ülést bezárta.

a

meghívottak

K.m.f.

Radicsné Kincses Mária
polgármester

dr. Cseresznyák Klára
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítő:

Basák Imre
Települési képviselő

Gaál Jenőné
Települési képviselő

