KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐTESTÜLETE
9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48.
1-10/2014

J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a
Polgármesteri Hivatal nagytermében 2014. augusztus 28-án 18.00
órai kezdettel megtartott üléséről.
Jelen vannak:
Radicsné Kincses Mária polgármester
Basák Imre települési képviselő
Bittmann Zsolt települési képviselő
Gaál Jenőné települési képviselő
Kelemen Frigyes települési képviselő
Kovács Tibor Ottó települési képviselő
Violáné Pintér Rozália települési képviselő
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 Bittmann
Violáné Pintér Rozália települési képviselőket.

Zsolt

és

A Képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett
javaslatot elfogadta.
Radicsné Kincses Mária polgármester a meghívóban (2.sz.
melléklet) közzétett napirendek tárgyalásán a tárgyalási
sorrendre az alábbiak szerint tesz javaslatot:
1. Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester
2. Intézkedési terv módosítása
Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester
3. Döntést igénylő ügyek

Radicsné Kincses Mária polgármester
javaslatát teszi fel szavazásra:

az

alábbi

határozati

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 2014.
augusztus 28-án megtartott ülés napirendi pontjait elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

és

53/2014.(VIII.28.)Határozat
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 2014.
augusztus 28-án megtartott ülés napirendi pontjait elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Radicsné Kincses Mária polgármester

1.NAPIREND
Tárgya: Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
A napirendi ponttal
mellékletben.

kapcsolatos

előterjesztés

Radicsné Kincses Mária polgármester
javaslatát teszi fel szavazásra:

az

az

alábbi

3.

sz.

határozati

Koroncó
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
választási eljárásól szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23. §-ban
kapott felhatalmazás alapján Koroncó Község Helyi Választási
Bizottsága tagjainak az alábbi személyeket választja meg:
Tag:
1. Horváth Zoltánné 9113 Koroncó, Széchenyi u. 72.
2. Szabó Ferencné 9113 Koroncó, Zrínyi u. 15.
3. Simon Péterné 9113 Koroncó, Dózsa Gy. u. 18.
Póttag:
1. Prohászka Andrásné 9113 Koroncó, Szent István u. 12.
2. Prohászka Zoltánné 9113 Koroncó, Ady u. 2.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az érintetteket a
megválasztásukról értesítse.
A
Képviselő-testület
felkéri
a
polgármestert,
hogy
a
megválasztott HVB tagoktól, póttagoktól vegye ki az esküt, és
adja át megbízó levelüket.

Határidő: 2014. szeptember 2.
Felelős: polgármester, jegyző
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

és

54/2014.(VIII.28.)Határozat
Koroncó
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
választási eljárásól szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23. §-ban
kapott felhatalmazás alapján Koroncó Község Helyi Választási
Bizottsága tagjainak az alábbi személyeket választja meg:
Tag:
4. Horváth Zoltánné 9113 Koroncó, Széchenyi u. 72.
5. Szabó Ferencné 9113 Koroncó, Zrínyi u. 15.
6. Simon Péterné 9113 Koroncó, Dózsa Gy. u. 18.
Póttag:
3. Prohászka Andrásné 9113 Koroncó, Szent István u. 12.
4. Prohászka Zoltánné 9113 Koroncó, Ady u. 2.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az érintetteket a
megválasztásukról értesítse.
A
Képviselő-testület
felkéri
a
polgármestert,
hogy
a
megválasztott HVB tagoktól, póttagoktól vegye ki az esküt, és
adja át megbízó levelüket.
Határidő: 2014. szeptember 2.
Felelős: polgármester, jegyző

2.NAPIREND
Tárgya: Intézkedési terv módosítása
A napirendi ponttal
mellékletben.

kapcsolatos

előterjesztés

Radicsné Kincses Mária polgármester
javaslatát teszi fel szavazásra:

az

alábbi

az

4.

sz.

határozati

1.
Koroncó
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta és – az előterjesztéshez csatolt tartalommal –
jóváhagyja
az
Állami
Számvevőszéknek
Koroncó
Község
Önkormányzatánál
tartott,
„az
önkormányzatok
belső
kontorllrendszere kialakításának, egyes kontorlltevékenységek
és a belső ellenőrzés működésének ellenőrzéséról” készült V0342-052/2014. számú jelentésben foglalt megállapításokhoz

kapcsolódóan
készült
intézkedési
terv
kijavítását
és
kiegészítését,
valamint
az
egységes
szerkezetbe
foglalt
intézkedési tervet.
2.
A Képviselő-testület elrendeli, hogy az intézkedési
tervben meghatározott utolsó határidőt követő soros testületi
ülésen be kell számolni a végrehajtás megtörténtéről.
3.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az
intézkedési tev kijavítását és kiegészítését, valamint az
egységes szerkezetbe foglalt intézkedési tervet haladéktalanul
küldje meg az Állami Számvevőszék részére.
Határidő: azonnal, intézkedési terv szerint
Felelős: intézkedési terv megküldésére polgármester
intézkedési terv végrahtására jegyző
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

és

55/2014.(VIII.28.)Határozat
1.
Koroncó
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta és – az előterjesztéshez csatolt tartalommal –
jóváhagyja
az
Állami
Számvevőszéknek
Koroncó
Község
Önkormányzatánál
tartott,
„az
önkormányzatok
belső
kontorllrendszere kialakításának, egyes kontorlltevékenységek
és a belső ellenőrzés működésének ellenőrzéséról” készült V0342-052/2014. számú jelentésben foglalt megállapításokhoz
kapcsolódóan
készült
intézkedési
terv
kijavítását
és
kiegészítését,
valamint
az
egységes
szerkezetbe
foglalt
intézkedési tervet.
2.
A Képviselő-testület elrendeli, hogy az intézkedési
tervben meghatározott utolsó határidőt követő soros testületi
ülésen be kell számolni a végrehajtás megtörténtéről.
3.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az
intézkedési tev kijavítását és kiegészítését, valamint az
egységes szerkezetbe foglalt intézkedési tervet haladéktalanul
küldje meg az Állami Számvevőszék részére.
Határidő: azonnal, intézkedési terv szerint
Felelős: intézkedési terv megküldésére polgármester
intézkedési terv végrahajtására jegyző

3/A.NAPIREND
Tárgya:
Döntést
igénylő
infrastrukturális fejlesztése

ügyek

–

Labdarúgó

pálya

A napirendi ponttal
mellékletben.

kapcsolatos

előterjesztés

az

5.

sz.

Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke:
Beszámol
arról,
hogy
napirendet
a
Településstratégiai Bizottság megtárgyalta.
Radicsné Kincses Mária polgármester
javaslatát teszi fel szavazásra:

az

Pénzügyi

alábbi

és

határozati

Koroncó
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
25/2014.(IV.03.) Kt. határozatát visszavonja.

a

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

és

56/2014.(VIII.28.)Határozat
Koroncó
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
25/2014.(IV.03.) Kt. határozatát visszavonja.

a

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
Radicsné Kincses Mária polgármester
javaslatát teszi fel szavazásra:

az

alábbi

határozati

Koroncó
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
hozzájárul, hogy Ódor Károly Koroncó, Széchenyi u. 21. sz.
alatti
lakost
megbízási
szerződéses
jogviszonnyal
foglalkoztassa
a
labdarúgó
pálya
karbantartására
2014.
szeptember 1. – 2014. december 31. időpontban határozott
időre.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

és

57/2014.(VIII.28.)Határozat
Koroncó
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
hozzájárul, hogy Ódor Károly Koroncó, Széchenyi u. 21. sz.
alatti
lakost
megbízási
szerződéses
jogviszonnyal
foglalkoztassa
a
labdarúgó
pálya
karbantartására
2014.

szeptember
időre.

1.

–

2014.

december

31.

időpontban

határozott

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

3/B.NAPIREND
Tárgya: Döntést igénylő ügyek – „Múlttal a jövőért projekt”
megvalósításához szükséges előfinanszírozás biztosítása
A napirendi ponttal
mellékletben.

kapcsolatos

előterjesztés

az

6.

sz.

Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke:
Beszámol
arról,
hogy
napirendet
a
Településstratégiai Bizottság megtárgyalta.
Radicsné Kincses Mária polgármester
javaslatát teszi fel szavazásra:

az

Pénzügyi

alábbi

és

határozati

Koroncó Község Önkormányztának Képviselő-testülete vállalja,
hogy a „Rábcatorok” Településeinek Regionális Fejlesztési
Társulása által megvalósításra kerülő „Múlttal a jövőért”
projekt
megvalósításának
előfinanszírozásához
szükséges
településünkre jutó 909.903.-Forintot biztosítja.
Fenti összeget Koroncó Község Önkormányzata 2014. augusztus hó
31. napjáig utalja át megállapodás alapján kedvezményezett
bankszámlájára.
Határidő: 2014. augusztus 31.
Felelős: polgármester, jegyző
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

és

58/2014.(VIII.28.)Határozat
Koroncó Község Önkormányztának Képviselő-testülete vállalja,
hogy a „Rábcatorok” Településeinek Regionális Fejlesztési
Társulása által megvalósításra kerülő „Múlttal a jövőért”
projekt
megvalósításának
előfinanszírozásához
szükséges
településünkre jutó 909.903.-Forintot biztosítja.
Fenti összeget Koroncó Község Önkormányzata 2014. augusztus hó
31. napjáig utalja át megállapodás alapján kedvezményezett
bankszámlájára.
Határidő: 2014. augusztus 31.
Felelős: polgármester, jegyző

3/C.NAPIREND
Tárgya: Döntést igénylő ügyek – Biztosíték nyújtása a Koroncó
Községért Közalapítvány pályázatához
A napirendi ponttal
mellékletben.

kapcsolatos

előterjesztés

az

7.

sz.

Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke:
Beszámol
arról,
hogy
napirendet
a
Településstratégiai Bizottság megtárgyalta.
Radicsné Kincses Mária polgármester
javaslatát teszi fel szavazásra:

az

Pénzügyi

alábbi

és

határozati

1.Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt,
hogy
a
multifunkciós
szolgáltatóház
kialakítása
érdekében a Koroncó belterület 39/4 hrsz-ú önkormányzati
tulajdonú ingatlanra (Koroncó, Rákóczi u. 46-48.) a Koroncó
Községért Közalapítvány által felvett 27.000.000.-Ft összegű
támogatást megelőlegező hitel teljes összegének – 27.000.000.Ft kölcsönnek és járulékeinak erejéig a Nyúl és Vidéke
Takarékszövetkezet jogosult javára engedélyezi jelzálogjog és
elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzését az ingatlannyilvántartásba biztosítékul a kölcsön teljes összegének
visszafizetésére.
2.Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt,
hogy
a
támogatást
megelőlegező
hitel
járulékos
költségeinek – kamat és egyéb költségek – megfizetését
költségvetésből
biztosítja,
és
a
Nyúl
és
Vidéke
Takarékszövetkezet hitelezőnek az esedékességi időpontjában
megfizeti azokat.
3.Koroncó
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatást megelőlegező
hitel járulékos költségeinek megfizetése és a biztosíték
nyújtása ügyében eljárjon, és a szükséges okiratokat aláírja.
4.A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a támogatást
megelőlegező hitel járulékos költségeinek fedezetét biztosító
összeget
az
Önkormányzat
2014.
évi
költségvetésben
átcsoportosítással biztosítsa.
Határidő: azonnal
Felelős: 1-3. pontra polgármester, 4. pontra jegyző
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
59/2014.(VIII.28.)Határozat

és

1.Koroncó Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt,
hogy
a
multifunkciós
szolgáltatóház
kialakítása
érdekében a Koroncó belterület 39/4 hrsz-ú önkormányzati
tulajdonú ingatlanra (Koroncó, Rákóczi u. 46-48.) a Koroncó
Községért Közalapítvány által felvett 27.000.000.-Ft összegű
támogatást megelőlegező hitel teljes összegének – 27.000.000.Ft kölcsönnek és járulékeinak erejéig a Nyúl és Vidéke
Takarékszövetkezet jogosult javára engedélyezi jelzálogjog és
elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzését az ingatlannyilvántartásba biztosítékul a kölcsön teljes összegének
visszafizetésére.
2.Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt,
hogy
a
támogatást
megelőlegező
hitel
járulékos
költségeinek – kamat és egyéb költségek – megfizetését
költségvetésből
biztosítja,
és
a
Nyúl
és
Vidéke
Takarékszövetkezet hitelezőnek az esedékességi időpontjában
megfizeti azokat.
3.Koroncó
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatást megelőlegező
hitel járulékos költségeinek megfizetése és a biztosíték
nyújtása ügyében eljárjon, és a szükséges okiratokat aláírja.
4.A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a támogatást
megelőlegező hitel járulékos költségeinek fedezetét biztosító
összeget
az
Önkormányzat
2014.
évi
költségvetésben
átcsoportosítással biztosítsa.
Határidő: azonnal
Felelős: 1-3. pontra polgármester, 4. pontra jegyző

3/D.NAPIREND
Tárgya: Döntést igénylő ügyek – Koroncói
Otthonos Óvodával kapcsolatos döntések

Tulipános

Napközi

A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés az 8/A, 8/B. sz.
mellékletben.
Radicsné Kincses Mária polgármester
javaslatát teszi fel szavazásra:

az

alábbi

határozati

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az Önkormányzat fenntartásában lévő Koroncói Tulipános
Napközi Otthonos Óvodában a 2014/2015-ös nevelési évre három
csoport indítását – kiscsoport, középső csoport, nagycsoport –
hagyja jóvá, és engedélyezi, hogy a középső csoport létszáma a
maximális 25 fős létszámot 20 %-kal meghaladja.
Határidő: 2014. szeptember 1.
Felelős: intézményvezető

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

és

60/2014.(VIII.28.)Határozat
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az Önkormányzat fenntartásában lévő Koroncói Tulipános
Napközi Otthonos Óvodában a 2014/2015-ös nevelési évre három
csoport indítását – kiscsoport, középső csoport, nagycsoport –
hagyja jóvá, és engedélyezi, hogy a középső csoport létszáma a
maximális 25 fős létszámot 20 %-kal meghaladja.
Határidő: 2014. szeptember 1.
Felelős: intézményvezető
Radicsné Kincses Mária polgármester
javaslatát teszi fel szavazásra:

az

alábbi

határozati

Koroncó
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
az
Önkormányzatnál élelmezésvezetői álláshelyet létesít négy órás
közalkalmazotti jogviszonnyal a Koroncói Tulipános Napközi
Otthonos
Óvoda
konyháján
történő
munkavégzéssel,
ezzel
egyidejűleg a 8 órás pedagógiai asszisztensi munkakört
megszünteti.
A Képviselő-testület felkéri az intézményvezetőt, hogy a
munkakörre
vonatkozóan
írjon
ki
élelmezésvezetői
álláspályázatot.
Határidő: azonnal
Felelős: intézményvezető
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

és

61/2014.(VIII.28.)Határozat
Koroncó
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
az
Önkormányzatnál élelmezésvezetői álláshelyet létesít négy órás
közalkalmazotti jogviszonnyal a Koroncói Tulipános Napközi
Otthonos
Óvoda
konyháján
történő
munkavégzéssel,
ezzel
egyidejűleg a 8 órás pedagógiai asszisztensi munkakört
megszünteti.
A Képviselő-testület felkéri az intézményvezetőt, hogy a
munkakörre
vonatkozóan
írjon
ki
élelmezésvezetői
álláspályázatot.
Határidő: azonnal
Felelős: intézményvezető

3/E.NAPIREND
Tárgya: Döntést igénylő ügyek – Közterületek elnevezésének
rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Írásos előterjesztés a 9. sz. mellékletben, rendelettervezet a
10. sz. mellékletben.
Radicsné Kincses Mária polgármester a mellékletben szereplő
rendelet tervezetet teszi fel szavazásra.
A
Képviselő-testület
a
javaslatot
7
igen
szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és megalkotta a
9/2014.(VIII.29.) RENDELETÉT. (11. sz. melléklet).

3/F.NAPIREND
Tárgya: Döntést igénylő ügyek – Az önkormányzat tulajdonában
lévő viziközmű-vagyon értékelése
A napirendi ponttal
mellékletben.

kapcsolatos

előterjesztés

Radicsné Kincses Mária polgármester
javaslatát teszi fel szavazásra:

az

alábbi

az

12.

sz.

határozati

1.Koroncó
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
víziközmű-szolgáltatásról
szóló
2011.
évi
CCIX.
törvény
alapján az önkormányzat tulajdonában és a Pannon-víz Zrt.
vagyonkezeléséban lévő víziközművek és a rendszerfüggetlen
víziközmű
elemek
vagyonértékelésének
elvégeztetésével
a
Pannon-Víz Zrt-t megbízza.
2. A képviselő-testület vállalja, hogy a közbeszerzési eljárás
során kiválasztott nyertes ajánlattevő vállalási ára alapján
Koroncó település Önkormányzatára jutó részt a Pannon-Víz Zrtvel
kötött
megbízási
szerződés
alapján
megtéríti
az
önkormányzat.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
nyilatkozat aláírására és felkéri, hogy azt a Pannon-Víz Zrt.
részére küldje meg. (A nyilatkozat a határozat melléklete)
Határidő: 2014. augusztus 31.
Felelős: polgármester
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
62/2014.(VIII.28.)Határozat

és

1.Koroncó
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
víziközmű-szolgáltatásról
szóló
2011.
évi
CCIX.
törvény
alapján az önkormányzat tulajdonában és a Pannon-víz Zrt.
vagyonkezeléséban lévő víziközművek és a rendszerfüggetlen
víziközmű
elemek
vagyonértékelésének
elvégeztetésével
a
Pannon-Víz Zrt-t megbízza.
2. A képviselő-testület vállalja, hogy a közbeszerzési eljárás
során kiválasztott nyertes ajánlattevő vállalási ára alapján
Koroncó település Önkormányzatára jutó részt a Pannon-Víz Zrtvel
kötött
megbízási
szerződés
alapján
megtéríti
az
önkormányzat.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
nyilatkozat aláírására és felkéri, hogy azt a Pannon-Víz Zrt.
részére küldje meg. (A nyilatkozat a határozat melléklete)
Határidő: 2014. augusztus 31.
Felelős: polgármester

Kérdés, hozzászólás nem volt.
Radicsné Kincses Mária polgármester megköszönte a jelenlevők
részvételét, majd a Képviselő-testületi ülést bezárta.
K.m.f.
Radicsné Kincses Mária
polgármester

dr. Cseresznyák Klára
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítő:

Bittman Zsolt
Települési képviselő

Violáné Pintér Rozália
Települési képviselő

