KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐTESTÜLETE
9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48.
1-9/2013

J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Készült
Koroncó
Község
Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal nagytermében 2013.
kezdettel megtartott üléséről.

Képviselő-testületének
a
július 17-én 17.00 órai

Jelen vannak:
Radicsné Kincses Mária polgármester
Basák Imre települési képviselő
Bittmann Zsolt Mihály települési képviselő
Gaál Jenőné települési képviselő
Kelemen Frigyes települési képviselő
Kovács Tibor Ottó települési képviselő
Violáné Pintér Rozália települési
megkezdése előtt jelezete.

képviselő

távolmaradását

az

ülés

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.
A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Bittmann Zoslt Mihály és Kelemen
Frigyes települési képviselőket.
A
Képviselő-testület
a
jegyzőkönyv
hitelesítők
személyére
tett
javaslatot elfogadta.
Radicsné Kincses Mária polgármester a meghívóban (2.sz. melléklet)
közzétett napirendek tárgyalásán túl pótnapirend tárgyalására és a
tárgyalási sorrendre az alábbiak szerint tesz javaslatot:
1. Orvosi rendelő építéséhez kapcsolódó területvásárlás
Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester
2. Döntés vis maior pályázat benyújtásáról
Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester
3. Döntés Helyi Esélyegyenlőségi program elfogadásáról
Előadó: Dr. Cseresznyák Klára jegyző

Radicsné Kincses Mária
teszi fel szavazásra:

polgármester

az

alábbi

határozati

javaslatát

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 2013. július 17-én
megtartott ülés napirendi pontjait elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
55/2013.(VI.26.)Határozat
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 2013. július 17-án
megtartott ülés napirendi pontjait elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Radicsné Kincses Mária polgármester

1. NAPIREND
Tárgya: Orvosi rendelő építéséhez kapcsolódó területvásárlás
Írásos előterjesztés az 3. sz. mellékletben.
Bittmann Zsolt Mihály települési képviselő:
Ez Kovács György részéről egy visszautasíthatatlan ajánlat.
Kelemen Frigyes települési képviselő:
Az Arany J. utcában
értékesíteni is lehet.
Radicsné Kincses Mária
teszi fel szavazásra:

lévő

orvosi

polgármester

rendelő

az

épületet

alábbi

a

későbbiekben

határozati

javaslatot

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elvi hozzájárulását
adja ahhoz, hogy a Koroncó, Rákóczi u. 46. hrsz. alatt lévő ingatlan
vonatkozásában a polgármester az adás-vétel ügyében eljárjon és az
ingatlan megvásárlására vonatkozóan maximum 2.800.000.-Forint összeg
határig adás-vételi szerződés-tervezetet készíttessen elő. Az adásvételi szerződés jóváhagyásáról a Képviselő-testület annak rendelkezésre
állását követően dönt.
Határidő: 2013. augusztus 8.
Felelős: polgármester, jegyző
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
56/2013.(VII.17.)Határozat
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elvi hozzájárulását
adja ahhoz, hogy a Koroncó, Rákóczi u. 46. hrsz. alatt lévő ingatlan
vonatkozásában a polgármester az adás-vétel ügyében eljárjon és az

ingatlan megvásárlására vonatkozóan maximum 2.800.000.-Forint összeg
határig adás-vételi szerződés-tervezetet készíttessen elő. Az adásvételi szerződés jóváhagyásáról a Képviselő-testület annak rendelkezésre
állását követően dönt.
Határidő: 2013. augusztus 8.
Felelős: polgármester, jegyző

2. NAPIREND
Tárgya: Döntés vis maior pályázat benyújtásáról
Írásos előterjesztés az 4. sz. mellékletben.
Radicsné Kincses Mária
teszi fel szavazásra:

polgármester

az

alábbi

határozati

javaslatot

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a vis maior
támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011.
(II.15.) Korm.rendelet alapján, a Dunán 2013. június hónapban
levonuló árhullám következtében Koroncón az előre nem látható
természeti
vagy
más
eredetű
erők
által
fenyegető
veszély
bekövetkezésének lehetősége miatt szükségessé váló védekezés,
valamint utak és hidak helyreállítása tárgyában benyújtásra kerülő
164 558/2013.
számú
támogatási
kérelmet
megtárgyalta,
és
megállapítaj, hogy a Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés c)pontja
szerint az Önkormányzat teljesítőképességét a felmerült károk
helyreállítása jelentősen meghaladja, továbbá a vis maior esemény
rövid időszakon belül ismétlődő természeti vagy időjárási csapások
következményeként alakult ki, és az adott térségben több települést
is
érintett,
ennek
következtében
jogosult
a
védekezési
és
helyreállítási költségek 90 %-ának megfelelő támogatás igénylésére.
2. Tekintettel arra, hogy a védekezéssel összefüggő költségek a
Kormány által kihirdetett veszélyhelyzetben keletkeztek, azokhoz az
Önkormányzat igényt tart a nyújtható 100%-os támogatásra, a
Korm.rendelet 5.§ (4) bekezdése alapján.
3. A védekezéssel járó költségek összesítését követően megállapított
ráfordítás teljes összege 10.278.864.-Ft-ot tesz ki.
4. Az árvíz során megrongálódott Géza-házi híd és a Szent István úti
híd
hidak
szekértői
véleményben
rögzített
helyreállítási
költségének összege 131.913.564.-Ft, szakértői költsgé ráeső része
40.000.-Ft.
5. A védekezési munkák során igénybevett utak szakértői véleményben
rögzített
helyreállítási
költségek
összege
161.751.441.-Ft,
szakértői költség ráeső része 30.000.-Ft.
6. Az önkormányzat teljes körű Perfekt Vagyonbiztosítással rendelkezik
(UNIQA
Biztosító,
kötvényszám:4310523),
amely
kiterjed
elemi
károkra is, azonban a Perfeket Vagyonbiztosítási Feltételei alapján
a 2.6.2.3. pont szeritn a biztosító nem téríti meg azokat a
károkat, amelyek a hullámtérben lévő biztosítási vagyontárgyakben
keletkeznek.
7. Koroncó
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testület
a
fentiek
alapján felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a
támogatási
kérelmet
10.278.864.-Ft
védekezési
költség,
298.781.605.-Ft helyreállítási költség (benne 293.665.005.-Ft utak

és
hidak
helyreállítási
költsége,
141.600.-Ft
árvízi
fotódokumentáció készítése, 1.905.000.-Ft tervezési díj, 70.000.-Ft
szakértői
díj
és
3.000.000.-Ft
műszaki
ellenőrzési
díj)
vonatkozásában, összesen 309.060.469.-Ft összegben nyújtsa be, a
szükséges nyilatkozatokat tegye meg.
A káresemény forrásösszetétele:
Megnevezés
2013. év
Saját forrás
29.878.160.-Ft
(biztosítási összeg
nélkül)
védekezés költsége
0.-Ft
helyreállítási költség
29.878.160.-Ft
Biztosító kártérítése
0.- Ft
Egyéb forrás
0.- Ft
Vis maior támogatási
279.182.309.-Ft
igény
védekezési költség
10.278.864.-Ft
helyreállítási költség
268.903.445.-Ft
Források összesen
309.060.469.-Ft

%
10
0
10
0
0
100
90
100

8. Az önkormányzat vállalja az árvíz következtében megrondálódott
hidaknak és utaknak a költséghatékonyság és megvalósíthatóság
szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.
9. A Képviselő-testület a Korm.rendelet 4. § (3) bekezdés cf) pontja
alapján úgy nyilatkozik, hogy az önkormányzat a saját erejéből a
vis maior okozta helyzetet nem tudja megoldani.
10.
A Képviselő-testület a saját forrás összegét az önkormányzat
2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II.15.) önkormányzati
rendeletében biztosítja.
Határidő: jogszabály szerint
Felelős: polgármester, jegyző
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
57/2013.(VII.17.)Határozat
1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a vis maior
támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011.
(II.15.) Korm.rendelet alapján, a Dunán 2013. június hónapban
levonuló árhullám következtében Koroncón az előre nem látható
természeti
vagy
más
eredetű
erők
által
fenyegető
veszély
bekövetkezésének lehetősége miatt szükségessé váló védekezés,
valamint utak és hidak helyreállítása tárgyában benyújtásra kerülő
164 558/2013.
számú
támogatási
kérelmet
megtárgyalta,
és
megállapítaj, hogy a Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés c)pontja
szerint az Önkormányzat teljesítőképességét a felmerült károk
helyreállítása jelentősen meghaladja, továbbá a vis maior esemény
rövid időszakon belül ismétlődő természeti vagy időjárási csapások
következményeként alakult ki, és az adott térségben több települést
is
érintett,
ennek
következtében
jogosult
a
védekezési
és
helyreállítási költségek 90 %-ának megfelelő támogatás igénylésére.

2. Tekintettel arra, hogy a védekezéssel összefüggő költségek a
Kormány által kihirdetett veszélyhelyzetben keletkeztek, azokhoz az
Önkormányzat igényt tart a nyújtható 100%-os támogatásra, a
Korm.rendelet 5.§ (4) bekezdése alapján.
3. A védekezéssel járó költségek összesítését követően megállapított
ráfordítás teljes összege 10.278.864.-Ft-ot tesz ki.
4. Az árvíz során megrongálódott Géza-házi híd és a Szent István úti
híd
hidak
szekértői
véleményben
rögzített
helyreállítási
költségének összege 131.913.564.-Ft, szakértői költsgé ráeső része
40.000.-Ft.
5. A védekezési munkák során igénybevett utak szakértői véleményben
rögzített
helyreállítási
költségek
összege
161.751.441.-Ft,
szakértői költség ráeső része 30.000.-Ft.
6. Az önkormányzat teljes körű Perfekt Vagyonbiztosítással rendelkezik
(UNIQA
Biztosító,
kötvényszám:4310523),
amely
kiterjed
elemi
károkra is, azonban a Perfeket Vagyonbiztosítási Feltételei alapján
a 2.6.2.3. pont szeritn a biztosító nem téríti meg azokat a
károkat, amelyek a hullámtérben lévő biztosítási vagyontárgyakben
keletkeznek.
7. Koroncó
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testület
a
fentiek
alapján felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a
támogatási
kérelmet
10.278.864.-Ft
védekezési
költség,
298.781.605.-Ft helyreállítási költség (benne 293.665.005.-Ft utak
és
hidak
helyreállítási
költsége,
141.600.-Ft
árvízi
fotódokumentáció készítése, 1.905.000.-Ft tervezési díj, 70.000.-Ft
szakértői
díj
és
3.000.000.-Ft
műszaki
ellenőrzési
díj)
vonatkozásában, összesen 309.060.469.-Ft összegben nyújtsa be, a
szükséges nyilatkozatokat tegye meg.
A káresemény forrásösszetétele:
2013. év
Megnevezés
Saját forrás
29.878.160.-Ft
(biztosítási összeg
nélkül)
védekezés költsége
0.-Ft
helyreállítási költség
29.878.160.-Ft
Biztosító kártérítése
0.- Ft
Egyéb forrás
0.- Ft
Vis maior támogatási
279.182.309.-Ft
igény
védekezési költség
10.278.864.-Ft
helyreállítási költség
268.903.445.-Ft
Források összesen
309.060.469.-Ft

%
10
0
10
0
0
100
90
100

8. Az önkormányzat vállalja az árvíz következtében megrondálódott
hidaknak és utaknak a költséghatékonyság és megvalósíthatóság
szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.
9. A Képviselő-testület a Korm.rendelet 4. § (3) bekezdés cf) pontja
alapján úgy nyilatkozik, hogy az önkormányzat a saját erejéből a
vis maior okozta helyzetet nem tudja megoldani.
10.
A Képviselő-testület a saját forrás összegét az önkormányzat
2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II.15.) önkormányzati
rendeletében biztosítja.
Határidő: jogszabály szerint
Felelős: polgármester, jegyző

3. NAPIREND
Tárgya: Döntés Helyi Esélyegyenlőségi program elfogadásáról
Írásos előterjesztés az 5. sz. mellékletben.
Radicsné Kincses Mária
teszi fel szavazásra:

polgármester

az

alábbi

határozati

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Község Helyi Esélyegyenlőségi programját.

javaslatot

elfogadja

Koroncó

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
58/2013.(VII.17.)Határozat
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Község Helyi Esélyegyenlőségi programját.

elfogadja

Koroncó

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

Kovács Tibor Ottó Települési képviselő napirenden kívül kért és kapott
szót:
A Tekéző állapota a pályázatból történt felújítás óta rohamosan romlik.
Megoldást kellene találnunk, hogy a bérlő szabályzattal, pályahasználat
rendjével biztosítsa a pálya rendeltetésszerű használatát.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Radicsné Kincses Mária polgármester megköszönte a meghívottak
megjelenését, és a képviselő-testületi ülést bezárta.
K.m.f.
Radicsné Kincses Mária
polgármester

dr. Cseresznyák Klára
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítő:

Bittmann Zsolt
Települési képviselő

Kelemen Frigyes
Települési képviselő

