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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
2011. december 22-én 10.00 órai kezdettel megtartott 
rendkívüli üléséről. 
 
Jelen vannak: 
 
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 Kelemen Tibor és Gaál 
Jenőné települési képviselőket.  
A Képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett 
javaslatot elfogadta. 
 
Javaslatot tett a meghívóban (2.sz. melléklet) szereplő 
napirendi pontok elfogadására. 
 
A Képviselő-testület a napirendre tett javaslatot egyhangúlag 
elfogadta. 
 

1. NAPIREND 
 
Tárgya: A koroncói napközi otthonos óvoda infrastruktúra 
fejlesztésére irányuló pályázat, az érvényes pályázat 
feltételeinek megtárgyalása 
 
Radicsné Kincses Mária polgármester javasolta az alábbi 
határozati javaslat elfogadását:  

 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület megismerte 
a koroncói óvoda épületének felújítása tárgyú, Rábapatona 
gesztor által kiírt pályázatra beérkezett ajánlatok tartalmát. 
A beérkezett ajánlatok közül 1 ajánlattevő: EURO GENERÁL Zrt. 
ajánlata formai hiba miatt érvénytelen volt, a TAMITA KFT. 
(9142 Rábapatona, Külső Rákóczi u. 72/B.) nyertes pályázat 
alapján a szerződéskötés érdekében pedig az alábbi döntést 
hozza: 



A beruházással kapcsolatosan a 75/2011(XII.13.) határozatában 
foglaltakon túl a pályázatban el nem számolható, a 
kivitelezéshez szükséges egyéb munkálatok elvégzésére további 
cca 600.000.-Ft költséget biztosítja. 
A nyertes pályázó, a Tamita Kft. (9142 Rábapatona, Külső 
Rákóczi u. 72/B.) pályázatában tett pince szinti munkákra 
vonatkozó garanciális feltételeket a Képviselő-testület 
elfogadja, és az esetlegesen felmerülő költségeket az óvoda 
ötéves fenntartási kötelezettsége alatt biztosítja. 
Amennyiben a Belügyminisztérium a támogatási szerződés 
mellékletében felsorolt költségvetési tételek között a 
költségek átcsoportosítását nem engedélyezi, az emiatt a 
pályázatban el nem számolható költséget cca. 1.900.000.-Ft 
összegben saját forrásból biztosítja. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az önkormányzat 
2012. évi költségvetésében a felmerült további költségek 
forrását biztosítsa. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
76/2011.(XII.13.)Határozat 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület megismerte 
a koroncói óvoda épületének felújítása tárgyú, Rábapatona 
gesztor által kiírt pályázatra beérkezett ajánlatok tartalmát. 
A beérkezett ajánlatok közül 1 ajánlattevő: EURO GENERÁL Zrt. 
ajánlata formai hiba miatt érvénytelen volt, a TAMITA KFT. 
(9142 Rábapatona, Külső Rákóczi u. 72/B.) nyertes pályázat 
alapján a szerződéskötés érdekében pedig az alábbi döntést 
hozza: 
A beruházással kapcsolatosan a 75/2011(XII.13.) határozatában 
foglaltakon túl a pályázatban el nem számolható, a 
kivitelezéshez szükséges egyéb munkálatok elvégzésére további 
cca 600.000.-Ft költséget biztosítja. 
A nyertes pályázó, a Tamita Kft. (9142 Rábapatona, Külső 
Rákóczi u. 72/B.) pályázatában tett pince szinti munkákra 
vonatkozó garanciális feltételeket a Képviselő-testület 
elfogadja, és az esetlegesen felmerülő költségeket az óvoda 
ötéves fenntartási kötelezettsége alatt biztosítja. 
Amennyiben a Belügyminisztérium a támogatási szerződés 
mellékletében felsorolt költségvetési tételek között a 
költségek átcsoportosítását nem engedélyezi, az emiatt a 
pályázatban el nem számolható költséget cca. 1.900.000.-Ft 
összegben saját forrásból biztsítja. 



A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az önkormányzat 
2012. évi költségvetésében a felmerült további költségek 
forrását biztosítsa. 
 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: jegyző 
 
Radicsné Kincses Mária polgármester megköszönte a jelenlevők 

részvételét, majd a Képviselő-testületi ülést  bezárta. 

 

 

 

                              K.m.f. 
 
 
 
    Radicsné Kincses Mária           dr. Cseresznyák Klára 
         polgármester                         jegyző 
 
 
 
Jegyzőkönyv hitelesítő:  
 
 
 
 
 
      Gaál Jenőné                         Kelemen Frigyes 
   Települési képviselő                 Települési képviselő 
 
 
 
 


