KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐTESTÜLETE
9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48.
1-13/2014

J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a
Polgármesteri Hivatal nagytermében 2014. november 27-én 17.30
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
Madarász István 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.
Radicsné Kincses Mária polgármester a meghívóban (2.sz.
melléklet) közzétett napirendek tárgyalásán a tárgyalási
sorrendre az alábbiak szerint tesz javaslatot:
1. Napirend
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
és a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester
2. Napirend
Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester
3. Napirend
A Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság
megválasztása
Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester

tagjainak
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4. Napirend
A Képviselő-testület SZMSZ-ének módosítása
Előadó: dr. Cseresznyák Klára jegyző
5. Napirend
Beszámoló 2014. I-III. negyedév gazdálkodásáról
Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester
6. Napirend
Belső ellenőrzési terv jóváhagyása
Előadó: dr. Cseresznyák Klára jegyző
7. Napirend
Helyi adórendelet módosítása
Előadó: dr. Cseresznyák Klára jegyző
8. Napirend
Győri
Többcélú
Kistérségi
Társulás
Megállapodásának módosítása
Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester

Társulási

9. Napirend
Döntést igénylő ügyek
10. Napirend
Kérdések, interpellációk
Radicsné Kincses Mária polgármester
javaslatát teszi fel szavazásra:

az

alábbi

határozati

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 2014.
november 27-én megtartott ülés napirendi pontjait elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő vett részt, a
Képviselő-testület
7
igen
szavazattal,
ellenszavazat
és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
80/2014.(XI.27.)Határozat
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 2014.
november 27-én megtartott ülés napirendi pontjait elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Radicsné Kincses Mária polgármester
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1. NAPIREND
Polgármester előterjesztése a 3. sz. mellékletben.
A Képviselő-testület a beszámolót egyhangúlag elfogadta.

2. NAPIREND
A polgármester előterjesztése a 4. sz. melléklet szerint.
Az előterjesztést a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.

3.NAPIREND
Tárgya: A Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság tagjainak
megválasztása
Írásos előterjesztés az 5. sz. mellékletben.
Radicsné Kincses Mária polgármester:
Javaslatot tesz a Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság
Elnökére: Gaál Jenőné
települési képviselő
Tagjaira: Bittman Zsolt Mihály
települési képviselő
Kelemen Frigyes Nándor települési képviselő
Madarász István
települési képviselő
Kovács Tibor Ottó
külső tag személyében.
Megkérdezi az érintetteket, hogy a nyilvános
beleegyeznek-e, továbbá fogadják-e a jelölésüket.

tárgyalásba

Az érintettek mindkét kérdésre egybehangzó igen választ adtak.
Radicsné Kincses Mária polgármester
javaslatát teszi fel szavazásra:

az

alábbi

határozati

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi
és Településstratégiai Bizottság
Elnökének: Gaál Jenőné
Tagjának: Bittman Zsolt Mihály
Kelemen Frigyes Nándor
Madarász István
Kovács Tibor Ottó

települési képviselőt
települési képviselőt
települési képviselőt
települési képviselőt
külső tagot

választja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Radicsné Kincses Mária polgármester
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Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő vett részt, a
Képviselő-testület
7
igen
szavazattal,
ellenszavazat
és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
81/2014(XI.27.)Határozat
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi
és Településstratégiai Bizottság
Elnökének: Gaál Jenőné
Tagjának: Bittman Zsolt Mihály
Kelemen Frigyes Nándor
Madarász István
Kovács Tibor Ottó

települési képviselőt
települési képviselőt
települési képviselőt
települési képviselőt
külső tagot

választja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Radicsné Kincses Mária polgármester
Radicsné Kincses Mária polgármester:
Felkérem a külső bizottsági tagot, hogy előmondásom alapján
esküjüket tegyék le.
Az eskü szövege a következő:
„Én, …………………………………… becsületemre és lelkiismeretemre fogadom,
hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek;
jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; bizottsági
tagi tisztségemből eredő feladataimat Koroncó fejlődésének
előmozdítása
érdekében
lelkiismeretesen
teljesítem,
tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
Kovács Tibor Ottó letette az esküt.

4.NAPIREND
Tárgya: A Képviselő-testület SZMSZ-ének módosítása
Írásos előterjesztés az 6. sz. mellékletben, rendelettervezet
a 7. sz. mellékletben.
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Kelemen Frigyes Nándor Ügyrendi és Szociális Bizottság elnöke:
Beszámol arról, hogy napirendet
Bizottság megtárgyalta.

a

Ügyrendi

és

Szociális

Radicsné Kincses Mária polgármester a mellékletben szereplő
rendelet tervezetet teszi fel szavazásra.
Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő vett részt, a
Képviselő-testület
a
javaslatot
7
igen
szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és megalkotta a
13/2014.(XI.28.) RENDELETÉT. (8. sz. melléklet).

5.NAPIREND
Tárgya: Beszámoló 2014. I-III. negyedév gazdálkodásáról
Írásos előterjesztés az 9. sz. mellékletben.
Radicsné Kincses Mária polgármester
javaslatot teszi fel szavazásra:

az

alábbi

határozati

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 2014.
I-III. negyedév gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő:azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő vett részt A
Képviselő-testület
7
igen
szavazattal,
ellenszavazat
és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
82/2014.(XI.27.)Határozat
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 2014.
I-III. negyedév gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő:azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

6.NAPIREND
Tárgya: Belső ellenőrzési terv jóváhagyása
Rendelettervezet a 10. sz. mellékeltben.
Radicsné Kincses Mária polgármester
javaslatot teszi fel szavazásra:

az

alábbi

határozati
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Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015.
évi belső ellenőrzési tervét az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Téma: az Állami Számvevőszék ellenőrzése alapján 2014-ben
elfogadott intézkedési tervben foglaltak megvalósulása.
Ellenőrzési időszak: 2015. május-június hónap
A Képviselő-testület a belső ellenőr
döntését későbbi időpontban hozza meg.

személyére

irányuló

Határidő: 2015. október 30.
Felelős: polgármester, jegyző
Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő vett részt A
Képviselő-testület
7
igen
szavazattal,
ellenszavazat
és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
83/2014.(XI.27.)Határozat
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015.
évi belső ellenőrzési tervét az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Téma: az Állami Számvevőszék ellenőrzése alapján 2014-ben
elfogadott intézkedési tervben foglaltak megvalósulása.
Ellenőrzési időszak: 2015. május-június hónap
A Képviselő-testület a belső ellenőr
döntését későbbi időpontban hozza meg.

személyére

irányuló

Határidő: 2015. október 30.
Felelős: polgármester, jegyző

7.NAPIREND
Tárgya: Helyi adórendelet módosítása
Írásos előterjesztés az 11. sz. mellékletben.
Radicsné Kincses Mária polgármester
javaslatot teszi fel szavazásra:

az

alábbi

határozati

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a 2015-ös adóévre változatlan mértékben állapítja meg a
kommunális adó és a helyi iparűzési adó összegét, adórendelet
módosítása nem indokolt.
Határidő: azonnal
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Felelős: nyilvántartásba vételre jegyző
Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő vett részt A
Képviselő-testület
7
igen
szavazattal,
ellenszavazat
és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
84/2014.(XI.27.)Határozat
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a 2015-ös adóévre változatlan mértékben állapítja meg a
kommunális adó és a helyi iparűzési adó összegét, adórendelet
módosítása nem indokolt.
Határidő: azonnal
Felelős: nyilvántartásba vételre jegyző

8.NAPIREND
Tárgya:
Győri
Többcélú
Megállapodásának módosítása

Kistérségi

Társulás

Társulási

Írásos előterjesztés az 12. sz. mellékletben.
Radicsné Kincses Mária polgármester
javaslatot teszi fel szavazásra:

az

alábbi

határozati

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Győri
Többcélú
Kistérségi
Társulás
Tanácsa
18/2014.
(IX.23.)
Tanácshatározatával
elfogadott
Győri
Többcélú
Kistérségi
Társulás Társulási Megállapodásának módosítását elfogadja az
1. sz. melléklet szerinti tartalommal.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő vett részt, a
Képviselő-testület
7
igen
szavazattal,
ellenszavazat
és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
85/2014.(XI.27.)Határozat
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Győri
Többcélú
Kistérségi
Társulás
Tanácsa
18/2014.
(IX.23.)
Tanácshatározatával
elfogadott
Győri
Többcélú
Kistérségi
Társulás Társulási Megállapodásának módosítását elfogadja az
1. sz. melléklet szerinti tartalommal.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármesterő
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9/A.NAPIREND
Tárgya: Döntést igénylő ügyek - Döntés a fogászati ügyleti
ellátásról
Írásos előterjesztés az 13. sz. mellékletben.
Radicsné Kincses Mária polgármester
javaslatot teszi fel szavazásra:

az

alábbi

határozati

1.Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy
dönt, hogy az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény
Győr (9026 Győr, Kálóczy tér 9-11.) által biztosított
fogászati ügyeleti ellátást továbbra is igénybe veszi, 3 éves
határozott időszakra: 2015. január 1. napjától 2018. december
31. napjáig.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
fogászati ügyeleti ellátás biztosítására vonatkozó szerződést
aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő vett részt, a
Képviselő-testület
7
igen
szavazattal,
ellenszavazat
és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
86/2014.(XI.27.)Határozat
1.Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény
Győr (9026 Győr, Kálóczy tér 9-11.) által biztosított
fogászati ügyeleti ellátást továbbra is igénybe veszi, 3 éves
határozott időszakra: 2015. január 1. napjától 2018. december
31. napjáig.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
fogászati ügyeleti ellátás biztosítására vonatkozó szerződést
aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

9/B.NAPIREND
Tárgya: Döntést igénylő ügyek – Marcal projekttel kapcsolatos
terület - igénybevétel
Írásos előterjesztés az 14. sz. mellékletben.
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Radicsné Kincses Mária polgármester
javaslatot teszi fel szavazásra:

az

alábbi

határozati

1.
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
„Marcal jobb parti árvízvédelmi részöblözet árvízvédelmi
biztonságának javítása” megnevezéseű KEOP-2.1.1/2F/09-11-20110002
kódszámú
projekttel
kapcsolatosan
a
Magyar
Állam
képviseletében az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság által a
Koroncó külterület 049/10 hrsz-ú, 293 m2 térmértékű töltéshez
vezető földút vonatkozásában tett vételi ajánlatot nem fogadja
el.
2.
Az Önkormányzat az ajánlott és kifizetett 15.000.-Ft
összeget kisajátítási eljárás lefolytatása esetén kisajátítási
kártalanítási jogcímen elfogadja és beszámítja.
3.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy döntéséről a
jelen
határozat
jegyzőkönyvi
kivonatának
megküldésével
értesítse az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóságot.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő vett részt, a
Képviselő-testület
7
igen
szavazattal,
ellenszavazat
és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
87/2014.(XI.27.)Határozat
1.
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
„Marcal jobb parti árvízvédelmi részöblözet árvízvédelmi
biztonságának javítása” megnevezéseű KEOP-2.1.1/2F/09-11-20110002
kódszámú
projekttel
kapcsolatosan
a
Magyar
Állam
képviseletében az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság által a
Koroncó külterület 049/10 hrsz-ú, 293 m2 térmértékű töltéshez
vezető földút vonatkozásában tett vételi ajánlatot nem fogadja
el.
2.
Az Önkormányzat az ajánlott és kifizetett 15.000.-Ft
összeget kisajátítási eljárás lefolytatása esetén kisajátítási
kártalanítási jogcímen elfogadja és beszámítja.
3.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy döntéséről a
jelen
határozat
jegyzőkönyvi
kivonatának
megküldésével
értesítse az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóságot.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

9/C.NAPIREND
Tárgya: Döntést igénylő ügyek – Tanyagondnoki pályázati kiírás
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Írásos előterjesztés az 15. sz. mellékletben.
Radicsné Kincses Mária polgármester
javaslatot teszi fel szavazásra:

az

alábbi

határozati

Koroncó Község Önkormányzata pályázatot ír ki tanyagondnoki
munkakör betöltésére a következő feltételekkel:
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszony
Foglalkozás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron Megye, 9113 Koroncó,
Rákóczi u. 48. – Koroncó község közigazgatási területe
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó
lényeges feladatok: A szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60. §-ában illetve a
személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai
feladatairól és működésük rendjéről szóló 1/2000.(I.7.) SzCsM
rendelet 39. §-ában, valamint a Koroncói Tanyagondnoki
Szolgálat
Szakmai
Programjában
meghatározott
feladatok
ellátása.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a
juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
- középfokú végzettség, falu- és tanyagondnoki alapképzés
- magyar
állampolgárság,
büntetlen
előélet,
cselekvőképesség, B kategóriás gépjármű vezetői engedély,
legalább tíz éves gépkocsivezetői vagy autóbuszvezetői
gyakorlat
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Koroncói állandó
bejelentett lakcím és helyismeret
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
- iskolai
végzettséget,
képesítést
igazoló
ikiratok
másolata
- vezetői engedély másolata
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- nyilatkozat a személyes adatknak é pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez való hozzájárulás
- amennyiben
a
pályázó
a
falués
tanyagondnoki
alapképzéssel nem rendelkezik, nyilatkozat arról, hogy az
alapképzést
a
foglalkoztatást
kezdő
időpontjától
számított egy éven belül elvégzi
A munkakör betölthetőségnek időpontja: A munkakör legkorábban
2015. január 15-én tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: közzétételtől számított
15 nap
A
pályázati
kiírással
kapcsolatosan
további
információt
Radicsné Kincses Mária polgármester nyújt.
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A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton vagy személyesen
a pályázatnak Koroncó Közésg Önkormányzata címére történő
megküldésével (9113 Koroncó, Rákóczi u. 48.)
Kérjük
a
borítékon
feltüntetni
a
munkakör
megnevezését:tanyagondnok
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. január 10.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Munkáltató felelős vezetőjének (polgármester) döntése.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:www.koronco.hu
Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: polgármester
Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő vett részt, a
Képviselő-testület
7
igen
szavazattal,
ellenszavazat
és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
88/2014.(XI.27.)Határozat
Koroncó Község Önkormányzata pályázatot ír ki tanyagondnoki
munkakör betöltésére a következő feltételekkel:
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszony
Foglalkozás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron Megye, 9113 Koroncó,
Rákóczi u. 48. – Koroncó község közigazgatási területe
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó
lényeges feladatok: A szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60. §-ában illetve a
személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai
feladatairól és működésük rendjéről szóló 1/2000.(I.7.) SzCsM
rendelet 39. §-ában, valamint a Koroncói Tanyagondnoki
Szolgálat
Szakmai
Programjában
meghatározott
feladatok
ellátása.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a
juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
- középfokú végzettség, falu- és tanyagondnoki alapképzés
- magyar
állampolgárság,
büntetlen
előélet,
cselekvőképesség, B kategóriás gépjármű vezetői engedély,
legalább tíz éves gépkocsivezetői vagy autóbuszvezetői
gyakorlat
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Koroncói állandó
bejelentett lakcím és helyismeret
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
- iskolai
végzettséget,
képesítést
igazoló
ikiratok
másolata
- vezetői engedély másolata
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- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- nyilatkozat a személyes adatknak é pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez való hozzájárulás
- amennyiben
a
pályázó
a
falués
tanyagondnoki
alapképzéssel nem rendelkezik, nyilatkozat arról, hogy az
alapképzést
a
foglalkoztatást
kezdő
időpontjától
számított egy éven belül elvégzi
A munkakör betölthetőségnek időpontja: A munkakör legkorábban
2015. január 15-én tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: közzétételtől számított
15 nap
A
pályázati
kiírással
kapcsolatosan
további
információt
Radicsné Kincses Mária polgármester nyújt.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton vagy személyesen
a pályázatnak Koroncó Közésg Önkormányzata címére történő
megküldésével (9113 Koroncó, Rákóczi u. 48.)
Kérjük
a
borítékon
feltüntetni
a
munkakör
megnevezését:tanyagondnok
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. január 10.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Munkáltató felelős vezetőjének (polgármester) döntése.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:www.koronco.hu
Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: polgármester

9/D.NAPIREND
Tárgya: Döntést igénylő ügyek - Kölcsönszerződés módosításának
kezdeményezése
Radicsné Kincses Mária polgármester
javaslatot teszi fel szavazásra:

az

alábbi

határozati

1. Koroncó
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
támogatást megelőlegező hitel igénybevételét rendelte el
19/2014. (III. 6.) Határozatával az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból a vidéki gazdaság és a lakosság
számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről
szóló 103/2013.(XI.8.) VM rendelete alapján 8657872911
azonosító
számon
benyújtott
pályázatával
elnyert
támogatás – Falu és tanyagondnoki szolgáltatás ellátáshoz
új gépjármű beszerzésére – megelőlegezésére. A hitel
célja: VM-támogatás megelőlegezése, összege: 10.000.000.Ft, a hitel futamideje: 2014. december 31.
2. A fenti határozat alapján az Önkormányzat és az OTP Bank
Nyrt. között kölcsönszerződés jött létre rövid lejáratú
kölcsön igénybevételéhez 2014. augusztus 7. napján.
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3. Tekintettel arra, hogy a pályázat ellenőrzése még nem
történt meg, a pályázat elszámolása, és a támogatási
összeg beérkezése várhatóan 2014. december 31-ig nem
zajlik
le,
a
Képviselő-testület
úgy
dönt,
hogy
kezdeményezi az OTP Bank Nyrt-nél a kölcsönszerződés
lejáratának módosítását 2015. március 31. napjára.
4. A Képviselő-testület felhatalmazást ad a Polgármesternek,
hogy a kölcsönszerződés lejárati határidejének módosítása
ügyében
eljárjon,
és
a
szükséges
okiratokat
az
Önkormányzat képviseletében aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő vett részt, a
Képviselő-testület
7
igen
szavazattal,
ellenszavazat
és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
89/2014.(XI.27.)Határozat
1. Koroncó
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
támogatást megelőlegező hitel igénybevételét rendelte el
19/2014. (III. 6.) Határozatával az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból a vidéki gazdaság és a lakosság
számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről
szóló 103/2013.(XI.8.) VM rendelete alapján 8657872911
azonosító
számon
benyújtott
pályázatával
elnyert
támogatás – Falu és tanyagondnoki szolgáltatás ellátáshoz
új gépjármű beszerzésére – megelőlegezésére. A hitel
célja: VM-támogatás megelőlegezése, összege: 10.000.000.Ft, a hitel futamideje: 2014. december 31.
2. A fenti határozat alapján az Önkormányzat és az OTP Bank
Nyrt. között kölcsönszerződés jött létre rövid lejáratú
kölcsön igénybevételéhez 2014. augusztus 7. napján.
3. Tekintettel arra, hogy a pályázat ellenőrzése még nem
történt meg, a pályázat elszámolása, és a támogatási
összeg beérkezése várhatóan 2014. december 31-ig nem
zajlik
le,
a
Képviselő-testület
úgy
dönt,
hogy
kezdeményezi az OTP Bank Nyrt-nél a kölcsönszerződés
lejáratának módosítását 2015. március 31. napjára.
4. A Képviselő-testület felhatalmazást ad a Polgármesternek,
hogy a kölcsönszerződés lejárati határidejének módosítása
ügyében
eljárjon,
és
a
szükséges
okiratokat
az
Önkormányzat képviseletében aláírja.
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Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

9/E.NAPIREND
Tárgya: Döntést igénylő ügyek - Véleményezés
felvételi körzetének megállapításához

az

iskola

Írásos előterjesztés az 16. sz. mellékletben.
Radicsné Kincses Mária polgármester
javaslatot teszi fel szavazásra:

az

alábbi

határozati

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8)
és (10) bekezdése, valamint a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI
rendelet 24. § (1) bekezdése szerint kinyilvánítja azon
véleményét, hogy a Kormányhivatal által 2014/2015. tanévre
közzétett felvételi körzet kijelöléssel a 2015/2016. tanévre
vonatkozóan is, módosítás nélkül egyetért az alábbiak szerint:
Köznevelési intézmény neve: Koroncói II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola 9113 Koroncó, Rákóczi u. 41. OM azonosító:
030598
Felvételi körzete: Koroncó település közigazgatási területe
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a
Képviselő-testület
véleményét
továbbítsa
a
Kormányhivatal
részére.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. november 30.
Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő vett részt, a
Képviselő-testület
7
igen
szavazattal,
ellenszavazat
és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
90/2014.(XI.27.)Határozat
1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8)
és (10) bekezdése, valamint a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI
rendelet 24. § (1) bekezdése szerint kinyilvánítja azon
véleményét, hogy a Kormányhivatal által 2014/2015. tanévre
közzétett felvételi körzet kijelöléssel a 2015/2016. tanévre
vonatkozóan is, módosítás nélkül egyetért az alábbiak szerint:
Köznevelési intézmény neve: Koroncói II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola 9113 Koroncó, Rákóczi u. 41. OM azonosító:
030598
Felvételi körzete: Koroncó település közigazgatási területe
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2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a
Képviselő-testület
véleményét
továbbítsa
a
Kormányhivatal
részére.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. november 30.

9/F.NAPIREND
Tárgya: Döntést igénylő ügyek – Koroncó Községért Emlékérem
Írásos előterjesztés az 17. sz. mellékletben.
Violáné Pintér Rozália alpolgármester
javaslatot teszi fel szavazásra:

az

alábbi

határozati

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Radicsné
Kincses Mária részére a községben végzett munkája elismeréséül
„Koroncó Községért Emlékérem” kitüntető címet adományoz, amely
a Falukarácsonyi rendezvényen 2014. december 19-én kerül
átadásra a kitüntetett részére.
Határidő: 2014. december 19.
Felelős: alpolgármester, jegyző
Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő vett részt, a
Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és
1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
91/2014.(XI.27.)Határozat
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Radicsné
Kincses Mária részére a községben végzett munkája elismeréséül
„Koroncó Községért Emlékérem” kitüntető címet adományoz, amely
a Falukarácsonyi rendezvényen 2014. december 19-én kerül
átadásra a kitüntetett részére.
Határidő: 2014. december 19.
Felelős: alpolgármester, jegyző
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
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