KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐTESTÜLETE
9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48.

1-9/2016

J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a
Polgármesteri Hivatal nagytermében 2016. augusztus 11-én 17.30
órai kezdettel megtartott rendkívüli 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
Dr. Cseresznyák Klára jegyző tanácskozási joggal
Perjámosi Csabáné jegyzőkönyvvezető tanácskozási joggal
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
Döntés Koroncó, Ady utca aszfaltburkolat felújítás munkáira
vonatkozó beszerzési eljárásban
Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester
2. Napirend
Helyi Építési Szabályat módosítása
Előadó: dr. Cseresznyák Klára jegyző
3. Napirend
Polgármesteri Hivatal védetté nyilvánításáról szóló
rendelet módosítása
Előadó: dr. Cseresznyák Klára jegyző

4. Napirend
Döntést igénylő ügyek
Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester

Radicsné Kincses Mária polgármester
javaslatát teszi fel szavazásra:

az

alábbi

határozati

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 2016.
augusztus 11-én megtartott rendkívüli 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:
48/2016.(VIII.11.)Határozat
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 2016.
augusztus 11-én megtartott rendkívüli ülés napirendi pontjait
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Radicsné Kincses Mária polgármester

1. NAPIREND
Tárgya: Döntés Koroncó, Ady utca aszfaltburkolat
munkáira vonatkozó beszerzési eljárásban

felújítás

Írásos előterjesztés az 3. sz. mellékletben.
Radicsné Kincses Mária polgármester
javaslatát teszi fel szavazásra:

az

alábbi

határozati

1./
Koroncó
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megállapítja, hogy a Koroncó,
Ady utca aszfaltburkolat
felújítási munkálatai tárgyú beszerzési eljárásban a LANG
SZOLG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Cím: 9081 Győrújbarát,
István u. 213. ajánlata volt a legkedvezőbb árajánlat a
beérkezett 3 ajánlat közül, az alábbi ajánlati áron: Nettó:

10.402.050.-Ft + 2.808.554.-Ft ÁFA = 13.210.604.-Ft
Tizenhárommillió-kettőszáztízezer-hatszáznégy Forint.

azaz

2./
A
Képviselő-testület
megállapítja,
hogy
a
második
legkedvezőbb
árajánlat
a
TIA
2002
Építőipari
Tervező,
Kivitelező és Kereskedelmi Kft. Cím: 9600 Sárvár, Sótonyi u.
13. ajánlata volt a legkedvezőbb árajánlat a beérkezett 3
ajánlat közül, az alábbi ajánlati áron: Nettó: 10.664.035.-Ft
+ 2.879.289.-Ft ÁFA = 13.543.324.-Ft azaz Tizenhárommillióötszáznegyvenháromezer-háromszázhuszonnégy Forint.
3./ A Képviselő-testület (mint döntőbizottság) úgy határoz,
hogy a tárgybani beszerzési eljárás nyertese a LANG SZOLG
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Cím: 9081 Győrújbarát, István
u. 213. 13.210.604.-Ft azaz Tizenhárommillió-kettőszáztízezerhatszáznégy Forint bruttó ajánlati árral.
4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a
tárgyban a beszerzési eljárás eredményéről az érintetteket
tájékoztassa,
szerződéseket
megkösse
és
minden
egyéb,
szükséges jognyilatkozatot megtegyen.
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:
49/2016.(VIII.11.)Határozat
1./
Koroncó
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megállapítja, hogy a Koroncó, Ady utca aszfaltburkolat
felújítási munkálatai tárgyú beszerzési eljárásban a LANG
SZOLG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Cím: 9081 Győrújbarát,
István u. 213. ajánlata volt a legkedvezőbb árajánlat a
beérkezett 3 ajánlat közül, az alábbi ajánlati áron: Nettó:
10.402.050.-Ft + 2.808.554.-Ft ÁFA = 13.210.604.-Ft azaz
Tizenhárommillió-kettőszáztízezer-hatszáznégy Forint.
2./
A
Képviselő-testület
megállapítja,
hogy
a
második
legkedvezőbb
árajánlat
a
TIA
2002
Építőipari
Tervező,
Kivitelező és Kereskedelmi Kft. Cím: 9600 Sárvár, Sótonyi u.
13. ajánlata volt a legkedvezőbb árajánlat a beérkezett 3
ajánlat közül, az alábbi ajánlati áron: Nettó: 10.664.035.-Ft
+ 2.879.289.-Ft ÁFA = 13.543.324.-Ft azaz Tizenhárommillióötszáznegyvenháromezer-háromszázhuszonnégy Forint.
3./ A Képviselő-testület (mint döntőbizottság) úgy határoz,
hogy a tárgybani beszerzési eljárás nyertese a LANG SZOLG
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Cím: 9081 Győrújbarát, István
u. 213. 13.210.604.-Ft azaz Tizenhárommillió-kettőszáztízezerhatszáznégy Forint bruttó ajánlati árral.

4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a
tárgyban a beszerzési eljárás eredményéről az érintetteket
tájékoztassa,
szerződéseket
megkösse
és
minden
egyéb,
szükséges jognyilatkozatot megtegyen.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

2.NAPIREND
Tárgya: Helyi Építési Szabályzat módosítása
Írásos előterjesztés az 4. sz. mellékletben, rendelettervezet
a 5. sz. mellékeltben.
Gaál
Jenőné
települési
képviselő,
a
Pénzügyi
és
Településstratégiai Bizottság elnöke:
Beszámol
arról,
hogy
az
előterjesztést
a
Pénzügyi
és
Településstratégiai
Bizottság
megtárgyalta,
az
előterjesztésben
szereplő
rendelet-tervezet
elfogadását
javasolja.
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
5/2016.(VIII.12.) RENDELETÉT. (6. sz. melléklet).

3.NAPIREND
Tárgya: Polgármesteri
rendelet módosítása

Hivatal

védetté

nyilvánításáról

szóló

Írásos előterjesztés az 7. sz. mellékletben, rendelettervezet
a 8. sz. mellékeltben.
Gaál
Jenőné
települési
képviselő,
a
Pénzügyi
és
Településstratégiai Bizottság elnöke:
Beszámol
arról,
hogy
az
előterjesztést
a
Pénzügyi
és
Településstratégiai
Bizottság
megtárgyalta,
az
előterjesztésben
szereplő
rendelet-tervezet
elfogadását
javasolja.
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
6/2016.(VIII.12.) RENDELETÉT. (9. sz. melléklet).

4/A.NAPIREND
Tárgya: Döntést igénylő ügyek – közvilágítás korszerűsítés
Írásos előterjesztés az 10. sz. mellékletben.
A Képviselő-testületi ülésen az Enerin Energetikai Kft.
képviseletében Magyar Tibor tájékoztatást adott a 2016.
augusztus 31-ig tartó lehetőségekről.
Bittmann Zsolt települési képviselő:
Meg kell nézni
fantáziát.

a

referenciákat,

mert

mint

ötletben

látok

Radicsné Kincses Mária polgármester:
Augusztus 31.-ig nem lehet felelősségteljesen dönteni ez
ügyben.
Gaál
Jenőné
települési
képviselő,
Településstratégiai Bizottság elnöke:

a

Pénzügyi

és

Beszámol
arról,
hogy
az
előterjesztést
a
Pénzügyi
és
Településstratégiai
Bizottság
megtárgyalta,
az
előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását
javasolja.
Radicsné Kincses Mária polgármester
javaslatát teszi fel szavazásra:

az

alábbi

határozati

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete akként
dönt, hogy az Enerin Energatikai Kft. alapján 2016. évben a
közvilágítás korszerűsítést nem végezteti el.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő vett részt, a
Képviselő-testület
6
igen
szavazattal,
ellenszavazat
és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
50/2016.(VIII.11.)Határozat
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete akként
dönt, hogy az Enerin Energatikai Kft. alapján 2016. évben a
közvilágítás korszerűsítést nem végezteti el.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

4/B.NAPIREND
Tárgya:
utcában

Döntést

igénylő

ügyek

–

Járdaépítés

a

Széchenyi

Írásos előterjesztés az 11. sz. mellékletben.
Gaál
Jenőné
települési
képviselő,
Településstratégiai Bizottság elnöke:

a

Pénzügyi

és

Beszámol
arról,
hogy
az
előterjesztést
a
Pénzügyi
és
Településstratégiai
Bizottság
megtárgyalta,
a
döntés
elnapolását javasolja betonos járda árajánlat beérkezéséig.
Radicsné Kincses Mária polgármester
javaslatát teszi fel szavazásra:

az

alábbi

határozati

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete akként
dönt, további árajánlatot kér betonos járda kivitelezésére
azon szakaszon, ahol a Széchenyi utcában a gyalogjárda nincs
megépítve melynek ismeretében a későbbiekben dönt arról hogy a
járdaszakasz kivitelezésére sor kerüljön-e.
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a
polgármestert
és
jegyzőt,
hogy
a
döntésben
foglalt
intézkedések végrehajtása ügyében a szükséges intézkedéseket
tegyék meg.
Határidő: 2017.02.28
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:
51/2016.(VIII.11.)Határozat
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete akként
dönt, további árajánlatot kér betonos járda kivitelezésére
azon szakaszon, ahol a Széchenyi utcában a gyalogjárda nincs
megépítve melynek ismeretében a későbbiekben dönt arról hogy a
járdaszakasz kivitelezésére sor kerüljön-e.
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a
polgármestert
és
jegyzőt,
hogy
a
döntésben
foglalt
intézkedések végrehajtása ügyében a szükséges intézkedéseket
tegyék meg.

Határidő: 2017.02.28
Felelős: polgármester, jegyző

4/C.NAPIREND
Tárgya:
Döntést igénylő ügyek
–
vonatkozó szerződés meghosszabbítása

Tornacsarnok

bérletére

Írásos előterjesztés az 12. sz. mellékletben.
Gaál
Jenőné
települési
képviselő,
Településstratégiai Bizottság elnöke:

a

Pénzügyi

és

Beszámol
arról,
hogy
az
előterjesztést
a
Pénzügyi
és
Településstratégiai
Bizottság
megtárgyalta,
az
előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását
javasolja.
Radicsné Kincses Mária polgármester
javaslatát teszi fel szavazásra:

az

alábbi

határozati

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja
a Koroncó, Rákóczi u. 41. sz. alatt található Klebelsberg
Intézményfenntartó központ vagyonkezelésében lévő Tornacsarnok
bérletére vonatkozó szerződést.
Koroncó Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete
jelen
határozatában megerősíti, hogy a Koroncó, Rákóczi u. 41. szám
alatt található Tornacsarnok igénybevételét sportolás céljára
hétköznap tanítási időn kívül 17.00 óra és 21.00 óra között,
továbbá
hétvégenként
a
koroncói
székhellyel
rendelkező
sportegyesületek
részére
a
továbbiakban
is
ingyenesen
biztosítja,
más
személyek,
igénybevevők
részére
pedig
sportolás céljára változatlanul az egyesületek által nem
használt időszakban 3.500,Ft/óra összegű bérleti díj
ellenében biztosítja a Tornacsarnok használatát.
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:
52/2016.(VIII.11.)Határozat
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja
a Koroncó, Rákóczi u. 41. sz. alatt található Klebelsberg
Intézményfenntartó központ vagyonkezelésében lévő Tornacsarnok
bérletére vonatkozó szerződést.
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen
határozatában megerősíti, hogy a Koroncó, Rákóczi u. 41. szám

alatt található Tornacsarnok igénybevételét sportolás céljára
hétköznap tanítási időn kívül 17.00 óra és 21.00 óra között,
továbbá
hétvégenként
a
koroncói
székhellyel
rendelkező
sportegyesületek
részére
a
továbbiakban
is
ingyenesen
biztosítja,
más
személyek,
igénybevevők
részére
pedig
sportolás céljára változatlanul az egyesületek által nem
használt időszakban 3.500,Ft/óra összegű bérleti díj
ellenében biztosítja a Tornacsarnok használatát.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

4/D.NAPIREND
Tárgya:
Döntést
helyreállítása

igénylő

ügyek

–

Sírhely

süllyedésének

Írásos előterjesztés az 13. sz. mellékletben.
Gaál
Jenőné
települési
képviselő,
Településstratégiai Bizottság elnöke:

a

Pénzügyi

és

Beszámol
arról,
hogy
az
előterjesztést
a
Pénzügyi
és
Településstratégiai
Bizottság
megtárgyalta,
az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatok elfogadását
javasolja.
Radicsné Kincses Mária polgármester
javaslatát teszi fel szavazásra:

az

alábbi

határozati

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt,
hogy
Dr.
Bőcs
Gáborné
kártérítési
igényének
megalapozottságát nem ismeri el, azonban a további jogvita
elkerülése érdekében a Kernya család
síremlékének
(VI.
parcella, C sor, 1. sírhely) megerősített alapozását árajánlat
beszerzését követően elkészítteti Önkormányzat költségére.
2. A síremlék megerősített alapjának elkészíttetésén túl az
Önkormányzat a síremlékkel kapcsolatosan további költség
viselését nem vállalja, kártérítést nem kíván fizetni.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy
Dr. Bőcs Gábornéval a sírhely alapjának helyreállítására
vonatkozó megállapodást megkösse.
4. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a síremlék
megerősített
alapjának
elkészíttetésével
kapcsolatos
árajánlatot szerezze be, a szükséges intézkedéseket tegye meg,
és döntéséről a jelen határozat jegyzőkönyvi kivonatának
megküldésével Dr. Bőcs Gábornét értesítse.
Határidő: 2016. szeptember 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:
53/2016.(VIII.11.)Határozat
1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt,
hogy
Dr.
Bőcs
Gáborné
kártérítési
igényének
megalapozottságát nem ismeri el, azonban a további jogvita
elkerülése érdekében a Kernya család
síremlékének
(VI.
parcella, C sor, 1. sírhely) megerősített alapozását árajánlat
beszerzését követően elkészítteti Önkormányzat költségére.
2. A síremlék megerősített alapjának elkészíttetésén túl az
Önkormányzat a síremlékkel kapcsolatosan további költség
viselését nem vállalja, kártérítést nem kíván fizetni.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy
Dr. Bőcs Gábornéval a sírhely alapjának helyreállítására
vonatkozó megállapodást megkösse.
4. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a síremlék
megerősített
alapjának
elkészíttetésével
kapcsolatos
árajánlatot szerezze be, a szükséges intézkedéseket tegye meg,
és döntéséről a jelen határozat jegyzőkönyvi kivonatának
megküldésével Dr. Bőcs Gábornét értesítse.
Határidő: 2016. szeptember 30.
Felelős: polgármester, jegyző
Radicsné Kincses Mária polgármester
javaslatát teszi fel szavazásra:

az

alábbi

határozati

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy maximálisan 300.000,- Ft összegű keretösszeget
biztosít a Kernya család síremléke (VI. parcella, C sor, 1.
sírhely) megerősített alapozásának elkészíttetésére.
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a felújítás
fedezetét
az
Önkormányzat
2016.
évi
költségvetéséből
biztosítsa, és a költségvetési rendelet soron következő
módosításakor
a
jelen
határozatban
foglaltakra
legyen
figyelemmel.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
ktgv. rendelet módosításakor

2. pontra

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő vett részt, a
Képviselő-testület
7
igen
szavazattal,
ellenszavazat
és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

54/2016.(VIII.11.)Határozat
1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy maximálisan 300.000,- Ft összegű keretösszeget
biztosít a Kernya család síremléke (VI. parcella, C sor, 1.
sírhely) megerősített alapozásának elkészíttetésére.
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a felújítás
fedezetét
az
Önkormányzat
2016.
évi
költségvetéséből
biztosítsa, és a költségvetési rendelet soron következő
módosításakor
a
jelen
határozatban
foglaltakra
legyen
figyelemmel.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
ktgv. rendelet módosításakor

2. pontra

4/E.NAPIREND
Tárgya: Döntést igénylő ügyek – Kormányhivatali észrevétel
Dr. Cseresznyák Klára jegyző ismertette a Győr-Moson-Sopron
Megyei Kormányhivatal észrevételét.
Radicsné Kincses Mária polgármester
javaslatot teszi fel szavazásra:

az

alábbi

határozati

1.Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a GyőrMoson- Sopron Megyei Kormányhivatalnak a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.törvény 133.§(2)
bekezdésében biztosított jogkörében tett, GYB-04/1047-1/2016
számú,
önkormányzat
működésére
vonatkozó
javaslatát
megismerte, azzal egyetért.
2.A Képviselő- testület felkéri a jegyzőt, hogy döntéséről a
határozat jegyzőkönyvi kivonatának megküldésével a GyőrMoson- Sopron Megyei Kormányhivatalt értesítse.
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:
55/2016.(VIII.11.)Határozat
1.Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a GyőrMoson- Sopron Megyei Kormányhivatalnak a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.törvény 133.§(2)
bekezdésében biztosított jogkörében tett, GYB-04/1047-1/2016

számú,
önkormányzat
működésére
vonatkozó
javaslatát
megismerte, azzal egyetért.
2.A Képviselő- testület felkéri a jegyzőt, hogy döntéséről a
határozat jegyzőkönyvi kivonatának megküldésével a GyőrMoson- Sopron Megyei Kormányhivatalt értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
Kérdés, hozzászólás nem volt.

Radicsné Kincses Mária polgármester megköszönte a meghívottak
megjelenését, majd a Képviselő-testületi ülést bezárta.

K.m.f.

Radicsné Kincses Mária
polgármester

dr. Cseresznyák Klára
jegyző

