KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐTESTÜLETE
9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48.
1-4/2013

J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a
Polgármesteri Hivatal nagytermében 2013. április 18-én 17.30
órai kezdettel megtartott üléséről.
Jelen vannak:
Radicsné Kincses Mária polgármester
Basák Imre települési képviselő
Gaál Jenőné települési képviselő
Kelemen Frigyes települési képviselő
Kelemen Tibor települési képviselő
Violáné Pintér Rozália települési képviselő
Kovács Tibor Ottó települési képviselő távolmaradását az ülés
megkezdése előtt jelezete.
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 Frigyes és Gaál
Jenőné települési képviselőket.
A Képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett
javaslatot elfogadta.
Javaslatot tett a meghívóban (2.sz. melléklet)
napirendi pontok elfogadására az alábbiak szerint:

szereplő

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
és a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester
2. Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester
3. Döntés a Családi Napközi pályázatának kiírásáról
Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester

4. 2012. évi zárszámadás, belső ellenőrzés
Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester
Gaál Jenőné Bizottság elnöke
5. A 2012. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Dr. Cseresznyák Klára jegyző
Gaál Jenőné Bizottság elnöke
6. Május 1-i rendezvény előkészületei
Előadó: Kovács Tibor Képviselő
7. Döntés tanterem felújításról
Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester
8. Országos Polgárőr Nap támogatása
Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester
9. Döntést igénylő ügyek
10.Kérdések, interpellációk
A Képviselő-testület a napirendre tett javaslatot módosítással
együtt egyhangúlag elfogadta.

1. NAPIREND
Polgármester előterjesztése a 3/A. és 3/B. 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: Döntés a Családi Napközi pályázatának kiírásáról
Írásos előterjesztés az 5. sz. mellékletben.
Gaál
Jenőné
települési
képviselő,
a
Pénzügyi
és
Településstratégiai Bizottság elnöke:
Beszámol
arról,
hogy
az
előterjesztést
a
Pénzügyi
és
Településstratégiai
Bizottság
megtárgyalta.
A
határozati
javaslat elfogadását javasolja.

Radicsné
Kincses
Mária
polgármester
a
Pénzügyi
és
Településstratégiai Bizottság által véleményezett határozati
javaslatát teszi fel szavazásra:
1. Koroncó Község Önkormányzata elhatározza, hogy 2013.
évben pályázati rendszerben juttat pénzbeli vissza nem
térítendő önkormányzati támogatást, azon
pályázónak aki
vállalja,
hogy
a
fejlesztési
pályázati
felhívásban
foglaltaknak megfelelően 2 darab legalább 5-5 fős családi
napközit kialakít és legalább 5-5 főre nyújtja a
szolgáltatást legkésőbb 2013. szeptember hó 02. napjától.
A pályázati eljárás során a közpénzekből nyújtott
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXIII.
tv. rendelkezéseit alkalmazni kell.
2. 2013. évben a jelen határozat 1. pontjában meghatározott
fejlesztésre 1.500.000,- Ft. pályázati keretösszegre
lehet pályázni.
3. A Képviselő-testület elfogadja a jelen előterjesztés
mellékletét
képező
Pályázati
Felhívást,
Pályázati
Adatlapot, mellékletét, melyeket a pályázati eljárás
során alkalmazni kell.
4. A pályázatokat 2013. május hó 07. napjáig Koroncó Község
Jegyzőjéhez kell benyújtani egy eredeti és egy másolati
példányban.
A
pályázatok
bírálatát
a
Pénzügyi
és
Településstratégiai Bizottság soron következő ülésén
elbírálja, a pályázatokról az érdemi döntést a Képviselőtestület soron következő ülésén hozza meg.
5. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a
pályázati
eljárás
során
szükséges
felhívásokat,
jognyilatkozatokat és egyéb nyilatkozatokat megtegye.
6. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a pályázati
eljárás adminisztratív feladatait lássa el, a pályázati
felhívást bocsássa ki, tegye közzé, a hiánypótlások
szükségességéről döntsön, a pályázatokat elbírálásra és
döntésre az illetékes bizottság és a Képviselő-testület
elé terjessze.
Felelős: Polgármester, Jegyző
Határidő:
folyamatos
felhívás közzétételére: 2013. április 22.
egyebekre: 2013. június 15.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

és

22/2013.(IV.18.)Határozat
1. Koroncó Község Önkormányzata elhatározza, hogy 2013.
évben pályázati rendszerben juttat pénzbeli vissza nem
térítendő önkormányzati támogatást, azon pályázónak aki

2.
3.

4.

5.
6.

vállalja,
hogy
a
fejlesztési
pályázati
felhívásban
foglaltaknak megfelelően 2 darab legalább 5-5 fős családi
napközit kialakít és legalább 5-5 főre nyújtja a
szolgáltatást legkésőbb 2013. szeptember hó 02. napjától.
A pályázati eljárás során a közpénzekből nyújtott
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXIII.
tv. rendelkezéseit alkalmazni kell.
2013. évben a jelen határozat 1. pontjában meghatározott
fejlesztésre 1.500.000,- Ft. pályázati keretösszegre
lehet pályázni.
A Képviselő-testület elfogadja a jelen előterjesztés
mellékletét
képező
Pályázati
Felhívást,
Pályázati
Adatlapot, mellékletét, melyeket a pályázati eljárás
során alkalmazni kell.
A pályázatokat 2013. május hó 07. napjáig Koroncó Község
Jegyzőjéhez kell benyújtani egy eredeti és egy másolati
példányban.
A
pályázatok
bírálatát
a
Pénzügyi
és
Településstratégiai Bizottság soron következő ülésén
elbírálja, a pályázatokról az érdemi döntést a Képviselőtestület soron következő ülésén hozza meg.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a
pályázati
eljárás
során
szükséges
felhívásokat,
jognyilatkozatokat és egyéb nyilatkozatokat megtegye.
A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a pályázati
eljárás adminisztratív feladatait lássa el, a pályázati
felhívást bocsássa ki, tegye közzé, a hiánypótlások
szükségességéről döntsön, a pályázatokat elbírálásra és
döntésre az illetékes bizottság és a Képviselő-testület
elé terjessze.
Felelős: Polgármester, Jegyző
Határidő:
folyamatos
felhívás közzétételére: 2013. április 22.
egyebekre: 2013. június 15.

4. NAPIREND
Tárgya: 2012. évi zárszámadás
Írásos előterjesztés 6. sz. mellékletben a rendelettervezet a
7. sz. mellékletben.
Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke:
Beszámol
arról,
hogy
napirendet
a
Pénzügyi
és
Településstratégiai Bizottság megtárgyalta. A rendelettervezet
elfogadását javasolja.
Radicsné Kincses Mária polgármester a mellékletben szereplő
rendelet tervezetet teszi fel szavazásra.

A
Képviselő-testület
a
javaslatot
6
igen
szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és megalkotta a
5/2013.(IV.19.) RENDELETÉT. (8. sz. melléklet).

Tárgya: Belső ellenőrzési beszámoló
Írásos előterjesztés a 9. sz. mellékletben.
Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke:
Beszámol
arról,
hogy
napirendet
a
Településstratégiai
Bizottság
megtárgyalta,
határozati javaslat elfogadását.

Pénzügyi
javasolta

és
a

Radicsné
Kincses
Mária
polgármester
a
Pénzügyi
és
Településstratégiai Bizottság által véleményezett határozati
javaslatát teszi fel szavazásra:
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012.
évi éves ellenőrzési jelentésben foglaltakat megismerve az
abban foglaltakat tudomásul veszi, ezzel egyidejűleg a
polgármester által előterjesztett belső ellenőrzési beszámolót
jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős polgármester
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

és

23/2013.(IV.18.)Határozat
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012.
évi éves ellenőrzési jelentésben foglaltakat megismerve az
abban foglaltakat tudomásul veszi, ezzel egyidejűleg a
polgármester által előterjesztett belső ellenőrzési beszámolót
jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős polgármester

5. NAPIREND
Tárgya: 2012. évi költségvetési rendelet módosítása
Rendelettervezet a 10. sz. mellékletben.
Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke:
Beszámol
arról,
hogy
napirendet
a
Pénzügyi
és
Településstratégiai Bizottság megtárgyalta. A rendelettervezet
elfogadását javasolja.
Radicsné Kincses Mária polgármester a mellékletben szereplő
rendelet tervezetet teszi fel szavazásra.
A
Képviselő-testület
a
javaslatot
6
igen
szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és megalkotta a
6/2013.(IV.19.) RENDELETÉT. (11. sz. melléklet).

6. NAPIREND
Tárgya: Május 1-i rendezvény előkészületei
Radicsné Kincses Mária polgármester tájékoztatta a Képviselőtestültet, hogy Kovács Tibor települési képviselő - aki nem
tudott
résztvenni
az
ülésen
szervezi
a
május
1-i
rendezvényt.

7.NAPIREND
Tárgya: Döntés tanterem felújításról
Írásos előterjesztés az 12. sz. mellékletben.
Gaál
Jenőné
települési
képviselő,
a
Pénzügyi
és
Településstratégiai Bizottság elnöke:
Beszámol
arról,
hogy
az
előterjesztést
a
Pénzügyi
és
Településstratégiai
Bizottság
megtárgyalta.
A
határozati
javaslat elfogadását javasolja.
Radicsné
Kincses
Mária
polgármester
a
Pénzügyi
és
Településstratégiai Bizottság által véleményezett határozati
javaslatát teszi fel szavazásra:

Koroncó
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
jóváhagyja, hogy az iskolai vizesblokkok felújítása során
feltárt hibák (csővezetékek avultsága) javítása, felújítása
indokolt,
a
munkálatok
elvégzése
szükséges,
mivel
a
csővezetékek pótlása nélkül a rendszer nem lenne működőképes,
ezért a munkálatok elvégeztetéséhez szükséges forrást az
ajánlatban
foglaltak
alapján
(146.670.-+ÁFA
anyagdíj
+
179.207.-Ft+ÁFA munkadíj) a Képviselő-testület a 2013. évi
kölstségvetés terhére biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Radicsné Kincses Mária polgármester
Dr. Cseresznyák Klára jegyző
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

és

24/2013.(IV.18.)Határozat
Koroncó
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
jóváhagyja, hogy az iskolai vizesblokkok felújítása során
feltárt hibák (csővezetékek avultsága) javítása, felújítása
indokolt,
a
munkálatok
elvégzése
szükséges,
mivel
a
csővezetékek pótlása nélkül a rendszer nem lenne működőképes,
ezért a munkálatok elvégeztetéséhez szükséges forrást az
ajánlatban
foglaltak
alapján
(146.670.-+ÁFA
anyagdíj
+
179.207.-Ft+ÁFA munkadíj) a Képviselő-testület a 2013. évi
költségvetés terhére biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Radicsné Kincses Mária polgármester
Dr. Cseresznyák Klára jegyző

Gaál
Jenőné
települési
képviselő,
a
Pénzügyi
és
Településstratégiai Bizottság elnöke:
Beszámol
arról,
hogy
az
előterjesztést
a
Pénzügyi
és
Településstratégiai
Bizottság
megtárgyalta.
A
határozati
javaslat elfogadását javasolja.
Radicsné
Kincses
Mária
polgármester
a
Pénzügyi
és
Településstratégiai Bizottság által véleményezett határozati
javaslatát teszi fel szavazásra:
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete akként
dönt, hogy 2013. június – július hónapban a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola 4. osztályos tantermének karbantartását

(festés, padló javítás) a munkálatok elvégzésére ajánlatot adó
DÁVID BAU Építő és Faipari Kft-vel (9081 Győrújbarát, István
u. 189.) elvégzteti. Az ajánlat 2. pontja tekintetében a B.
opció kerül elvégeztetésre, azonban az A opcióban szereplő
összegért, így az ajánlati ár nem módosul. A munkálatok
elvégeztetéséhez szükséges forrást (A díj 280.083.-Ft+ÁFA,
valamint munkadíj 312.424.-Ft+ÁFA) a 2013. évi költségvetés
terhére biztosítja.
Határidő: 2013. július 31.
Felelős: Radicsné Kincses Mária polgármester
Dr. Cseresznyák Klára jegyző
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

és

25/2013.(IV.18.)Határozat
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete akként
dönt, hogy 2013. június – július hónapban a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola 4. osztályos tantermének karbantartását
(festés, padló javítás) a munkálatok elvégzésére ajánlatot adó
DÁVID BAU Építő és Faipari Kft-vel (9081 Győrújbarát, István
u. 189.) elvégzteti. Az ajánlat 2. pontja tekintetében a B.
opció kerül elvégeztetésre, azonban az A opcióban szereplő
összegért, így az ajánlati ár nem módosul. A munkálatok
elvégeztetéséhez szükséges forrást (A díj 280.083.-Ft+ÁFA,
valamint munkadíj 312.424.-Ft+ÁFA) a 2013. évi költségvetés
terhére biztosítja.
Határidő: 2013. július 31.
Felelős: Radicsné Kincses Mária polgármester
Dr. Cseresznyák Klára jegyző

8.NAPIREND
Tárgya: Országos Polgárőr Nap támogatása
Írásos előterjesztés az 13. sz. mellékletben.
Gaál
Jenőné
települési
képviselő,
a
Pénzügyi
és
Településstratégiai Bizottság elnöke:
Beszámol
arról,
hogy
az
előterjesztést
a
Pénzügyi
és
Településstratégiai
Bizottság
megtárgyalta.
A
határozati
javaslat elfogadását javasolja.

Radicsné
Kincses
Mária
polgármester
a
Pénzügyi
és
Településstratégiai Bizottság által véleményezett határozati
javaslatát teszi fel szavazásra:
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi
és Településstratégia Bizottság javaslatát jóváhagyja és
egyszeri vissza nem térítendő 50.000.-Ft azaz Ötvenezer Forint
összegű támogatást nyújt a Győr-Moson-Sopron Megyei Polgárőr
Szövetség
részére
a
2013.
június
24-én
Pannonhalmán
megrendezésre kerülő Országos Polgárőr Nap megrendezéséhez.
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a
jegyzőt, hogy az összeg rendelkezésre bocsátása ügyében a
szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2013. május 31.
Felelős: Radicsné Kincses Mária polgármester
Dr. Cseresznyák Klára jegyző
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

és

26/2013.(IV.18.)Határozat
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi
és Településstratégia Bizottság javaslatát jóváhagyja és
egyszeri vissza nem térítendő 50.000.-Ft azaz Ötvenezer Forint
összegű támogatást nyújt a Győr-Moson-Sopron Megyei Polgárőr
Szövetség
részére
a
2013.
június
24-én
Pannonhalmán
megrendezésre kerülő Országos Polgárőr Nap megrendezéséhez.
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a
jegyzőt, hogy az összeg rendelkezésre bocsátása ügyében a
szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2013. május 31.
Felelős: Radicsné Kincses Mária polgármester
Dr. Cseresznyák Klára jegyző

9/A.NAPIREND
Tárgya: Döntést igénylő
kialakítása
a
Rákóczi
kereszteződésében

ügyek
utca

–

Személygépkocsi parkoló
–
Szent
László
utca

Írásos előterjesztés az 14. sz. mellékletben.
Gaál
Jenőné
települési
képviselő,
Településstratégiai Bizottság elnöke:

a

Pénzügyi

és

Beszámol
arról,
hogy
az
előterjesztést
a
Pénzügyi
és
Településstratégiai
Bizottság
megtárgyalta.
A
határozati
javaslat elfogadását javasolja.
Radicsné
Kincses
Mária
polgármester
a
Pénzügyi
és
Településstratégiai Bizottság által véleményezett határozati
javaslatát teszi fel szavazásra:
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi
és Településstratégiai Bizottság javaslatát jóváhagyja és
akként dönt, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő 69, 71/1
hrsz-ú
ingatlanok
(Rákóczi
utca
–
Szent
László
utca
kereszteződése) tereprendezését elvégezteti személygépkocsi
parkoló céljából. A munkálatok elvégeztetésére a Képviselőtestület bruttó 320.000.-FT összeget biztosít a 2013. évi
költségvetése terhére.
Határidő: 2013. május 1.
Felelős: Radicsné Kincses Mária polgármester
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

és

27/2013.(IV.18.)Határozat
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi
és Településstratégiai Bizottság javaslatát jóváhagyja és
akként dönt, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő 69, 71/1
hrsz-ú
ingatlanok
(Rákóczi
utca
–
Szent
László
utca
kereszteződése) tereprendezését elvégezteti személygépkocsi
parkoló céljából. A munkálatok elvégeztetésére a Képviselőtestület bruttó 320.000.-FT összeget biztosít a 2013. évi
költségvetése terhére.
Határidő: 2013. május 1.
Felelős: Radicsné Kincses Mária polgármester

Radicsné
Kincses
Mária
polgármester
a
Pénzügyi
és
Településstratégiai Bizottság által véleményezett határozati
javaslatát teszi fel szavazásra:

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete akként
dönt, hogy a Koroncó, Ady Endre utcában a 459, 460, 456 hrsz-ú
ingatlanok előtt és az útszakasz közötti közterület szakaszon
a parkolást táblák kihelyezésével megszünteti, mivel az
érintett
útszakasz
a
parkoló
gépjárművek
miatt
balesetveszélyes.
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a táblák
kihelyezéséhez szükséges fedezetet a 2013. évi költségvetése
terhére biztosítja.
Határidő: 2013. május 15.
Felelős: Radicsné Kincses Mária polgármester
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

és

28/2013.(IV.18.)Határozat
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete akként
dönt, hogy a Koroncó, Ady Endre utcában a 459, 460, 456 hrsz-ú
ingatlanok előtt és az útszakasz közötti közterület szakaszon
a parkolást táblák kihelyezésével megszünteti, mivel az
érintett
útszakasz
a
parkoló
gépjárművek
miatt
balesetveszélyes.
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a táblák
kihelyezéséhez szükséges fedezetet a 2013. évi költségvetése
terhére biztosítja.
Határidő: 2013. május 15.
Felelős: Radicsné Kincses Mária polgármester

9/B.NAPIREND
Tárgya: Döntést igénylő ügyek - Közbiztonság növelését
szolgáló fejlesztés pályázata – kamerarendszer kialakítása
Gaál
Jenőné
települési
képviselő,
a
Pénzügyi
és
Településstratégiai Bizottság elnöke:
Beszámol
arról,
hogy
az
előterjesztést
a
Pénzügyi
és
Településstratégiai
Bizottság
megtárgyalta.
A
határozati
javaslat elfogadását javasolja.
Radicsné
Kincses
Mária
polgármester
a
Pénzügyi
és
Településstratégiai Bizottság által véleményezett határozati
javaslatát teszi fel szavazásra:

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri
Koroncó Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalát, hogy
nyújtsa be a pályázatot a Község térfigyelő kamerarendszerének
kiépítése a 8/2013.(III.29.) BM.rendeletben meghatározott
feltételek szerint.
2. A projekt bruttó bekerülési értéke 5.115.941.- Ft, ebből a
megpályázandó
vissza
nem
térítendő
támogatás
összege
4.092.753.-Ft, az önrész pedig 1.023.188.-Ft.
3. A pályázati önrész fedezetét Koroncó Község Önkormányzata a
2013. évi költségvetésében elkülöníti, a szükséges önrészt
biztosítja.
4. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri
a jegyzőt, hogy a soron következő költségvetési rendelet
módosításakor a fedezetet átcsoportosítás végrehajtásával
különítse el.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
pályázat elkészítésével, benyújtásával valamint a pályázat
nyertessége esetén a projekt megvalósulásával kapcsolatos
intézkedéseket végrehajtsa.
Határidő: 2013. május 2.
Felelős: Radicsné Kincses Mária polgármester
Dr. Cseresznyák Klára jegyző
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

és

29/2013.(IV.18.)Határozat
1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri
Koroncó Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalát, hogy
nyújtsa be a pályázatot a Község térfigyelő kamerarendszerének
kiépítése a 8/2013.(III.29.) BM.rendeletben meghatározott
feltételek szerint.
2. A projekt bruttó bekerülési értéke 5.115.941.- Ft, ebből a
megpályázandó
vissza
nem
térítendő
támogatás
összege
4.092.753.-Ft, az önrész pedig 1.023.188.-Ft.
3. A pályázati önrész fedezetét Koroncó Község Önkormányzata a
2013. évi költségvetésében elkülöníti, a szükséges önrészt
biztosítja.
4. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri
a jegyzőt, hogy a soron következő költségvetési rendelet
módosításakor a fedezetet átcsoportosítás végrehajtásával
különítse el.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
pályázat elkészítésével, benyújtásával valamint a pályázat
nyertessége esetén a projekt megvalósulásával kapcsolatos
intézkedéseket végrehajtsa.

Határidő: 2013. május 2.
Felelős: Radicsné Kincses Mária polgármester
Dr. Cseresznyák Klára jegyző

9/C.NAPIREND
Tárgya: Döntést igénylő ügyek - Kultúrház felújítási terve
Gaál
Jenőné
települési
képviselő,
a
Pénzügyi
és
Településstratégiai Bizottság elnöke:
Beszámol
arról,
hogy
az
előterjesztést
a
Pénzügyi
és
Településstratégiai
Bizottság
megtárgyalta.
A
határozati
javaslat elfogadását javasolja.
Radicsné
Kincses
Mária
polgármester
a
Pénzügyi
és
Településstratégiai Bizottság által véleményezett határozati
javaslatát teszi fel szavazásra:
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete akként
dönt, hogy a Koroncó, Rákóczi u. 46. sz. alatt lévő
önkormányzat tulajdonában lévő Kultúrház építészeti felmérési
tervét, pályázati kölstégvetését az árajánlatot adó E-csoport
tervező Kft-vel elkészítteti. A terv és a költségvetés
elkészítés költségének fedezetét 2013. évi költségvetése
terhére az Önkormányzat Képviselő-testülete biztosítja.
Határidő: 2013. május 20.
Felelős: Radicsné Kincses Mária polgármester
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

és

30/2013.(IV.18.)Határozat
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete akként
dönt, hogy a Koroncó, Rákóczi u. 46. sz. alatt lévő
önkormányzat tulajdonában lévő Kultúrház építészeti felmérési
tervét, pályázati kölstégvetését az árajánlatot adó E-csoport
tervező Kft-vel elkészítteti. A terv és a költségvetés
elkészítés költségének fedezetét 2013. évi költségvetése
terhére az Önkormányzat Képviselő-testülete biztosítja.
Határidő: 2013. május 20.
Felelős: Radicsné Kincses Mária polgármester

9/D.NAPIREND

Tárgya: Döntést igénylő ügyek – Vis major pályázat
Írásos előterjesztés az 15. sz. mellékletben.
Gaál
Jenőné
települési
képviselő,
a
Pénzügyi
és
Településstratégiai Bizottság elnöke:
Beszámol
arról,
hogy
az
előterjesztést
a
Pénzügyi
és
Településstratégiai
Bizottság
megtárgyalta.
A
határozati
javaslat elfogadását javasolja.
Radicsné
Kincses
Mária
polgármester
a
Pénzügyi
és
Településstratégiai Bizottság által véleményezett határozati
javaslatát teszi fel szavazásra:
1.Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a vis
major támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló
9/2011. (II.15.) Korm.rendelet alapján benyújtott, Koroncó
Község Önkormányzata tulajdonában lévő Szent István u.
(Koroncó belterület 492 hrsz) műtárgyát képező Bakony-ér híd
baloldali
kőkúpjának
árvíz
következtében
történt
meghibásodásával kapcsolatos 147 818/2013. számú támogatási
kérelmet
megtárgyalta,
és
tudomásul
veszi,
hogy
a
Korm.rendelet 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az
igányelhető
és
megítélhető
támogatás
mértéke
híd
vonatkozásában felmerülő helyreállítási költségek esetén az
elismert költségek 70 %-a. dr. Tóth Zoltán hídszekértő
szakvéleménye
alapján
az
elvégzendő
munka
tényleges
mennyiségét csak kisvíz esetén, a kőburkolat tényleges
feltárása után lehet megállapítani, becslés alapján az
elvégzendő javítási munka költsége 1.000.000 – 1.500.000.-Ftot tesz ki.
2. Az önkormányzat teljes körű Perfekt Vagyonbiztosítással
rendelkezik (UNIQA Biztosító, kötvényszám:4310523), amely
kiterjed elemi károkra is, azonban a Perfekt Vagyonbiztosítás
Feltételei alapján a 2.6.2.3 pont szerint a biztosító nem
téríti meg azokat a károkat, amelyek a hullámtérben lévő
biztosítási vagyontárgyakban keletkeznek.
3. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
fentiek alapján felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt,
hogy a támogatási kérelmet 1.300.000.-Ft javítási költség,
100.000.-Ft szakértői díj és 100.000.-Ft műszaki ellenőrzési
díj vonatkozásában, összesen 1.500.000.-Ft összegben nyújtsa
be, a szükséges nyilatkozatokat tegye meg.
A káresemény forrásösszetétele:
Megnevezés
2013. év
Saját
forrás
450.000.-Ft
(biztosítási összeg
nélkül)

%
30

Biztosító
kértérítése
Egyéb forrás
Vis
major
támotatási igény
Források összesen

0 Ft

0

0 Ft
1.050.000.-Ft

0
70

1.500.000.-Ft

100

4. Az önkormányzat vállalja a megrongálódott hídkőkúpnak a
költséghatákonyság
és
megvalósíthatóság
szempontjaira
tekintettel történő helyreállítását.
5. A Képviselő-testület a Korm.rendelet 4. § (3) bekezdés cf)
pontja alapján úgy nyilatkozik, hogy az önkormányzat a saját
erejéből a vis major okozta helyzetet nem tudja megoldani.
6.A Képviselő-testület a saját forrás összegét az önkormányzat
2013.
évi
böltségvetéséről
szóló
3/2013.
(II.15.)
önkormányzati rendeletében biztosítja.
Határidő: jogszabály szerint
Felelős: polgármester, jegyző
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

és

31/2013.(IV.18.)Határozat
1.Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a vis
major támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló
9/2011. (II.15.) Korm.rendelet alapján benyújtott, Koroncó
Község Önkormányzata tulajdonában lévő Szent István u.
(Koroncó belterület 492 hrsz) műtárgyát képező Bakony-ér híd
baloldali
kőkúpjának
árvíz
következtében
történt
meghibásodásával kapcsolatos 147 818/2013. számú támogatási
kérelmet
megtárgyalta,
és
tudomásul
veszi,
hogy
a
Korm.rendelet 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az
igányelhető
és
megítélhető
támogatás
mértéke
híd
vonatkozásában felmerülő helyreállítási költségek esetén az
elismert költségek 70 %-a. dr. Tóth Zoltán hídszekértő
szakvéleménye
alapján
az
elvégzendő
munka
tényleges
mennyiségét csak kisvíz esetén, a kőburkolat tényleges
feltárása után lehet megállapítani, becslés alapján az
elvégzendő javítási munka költsége 1.000.000 – 1.500.000.-Ftot tesz ki.
2. Az önkormányzat teljes körű Perfekt Vagyonbiztosítással
rendelkezik (UNIQA Biztosító, kötvényszám:4310523), amely
kiterjed elemi károkra is, azonban a Perfekt Vagyonbiztosítás
Feltételei alapján a 2.6.2.3 pont szerint a biztosító nem
téríti meg azokat a károkat, amelyek a hullámtérben lévő
biztosítási vagyontárgyakban keletkeznek.
3. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
fentiek alapján felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt,

hogy a támogatási kérelmet 1.300.000.-Ft javítási költség,
100.000.-Ft szakértői díj és 100.000.-Ft műszaki ellenőrzési
díj vonatkozásában, összesen 1.500.000.-Ft összegben nyújtsa
be, a szükséges nyilatkozatokat tegye meg.
A káresemény forrásösszetétele:
Megnevezés
2013. év
Saját
forrás
450.000.-Ft
(biztosítási összeg
nélkül)
Biztosító
0 Ft
kértérítése
Egyéb forrás
0 Ft
Vis
major
1.050.000.-Ft
támotatási igény
Források összesen
1.500.000.-Ft

%
30
0
0
70
100

4. Az önkormányzat vállalja a megrongálódott hídkőkúpnak a
költséghatákonyság
és
megvalósíthatóság
szempontjaira
tekintettel történő helyreállítását.
5. A Képviselő-testület a Korm.rendelet 4. § (3) bekezdés cf)
pontja alapján úgy nyilatkozik, hogy az önkormányzat a saját
erejéből a vis major okozta helyzetet nem tudja megoldani.
6.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

9/E.NAPIREND
Tárgya: Döntést igénylő ügyek – 2014. évi költségvetési
koncepció
Gaál
Jenőné
települési
képviselő,
a
Pénzügyi
és
Településstratégiai Bizottság elnöke:
Beszámol
arról,
hogy
az
előterjesztést
a
Pénzügyi
és
Településstratégiai
Bizottság
megtárgyalta.
A
határozati
javaslat elfogadását javasolja.
Radicsné
Kincses
Mária
polgármester
a
Pénzügyi
és
Településstratégiai Bizottság által véleményezett határozati
javaslatát teszi fel szavazásra:
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepcióját - mint a

költségvetés kidolgozásának alapját - az alábbiak szerint
elfogadja:
1. A működési bevételek és kiadások – felhalmozási bevétel

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.
13.

felhasználása nélküli – egyensúlyának megteremtésére tett
intézkedések
folytatása.
A
költségvetési
terv
összeállításánál alapvető szempont a pénzügyi egyensúly
megteremtése.
Az önkormányzat hitelt – esetlegesen likviditási hitel
kivételével - 2014. évben nem vesz fel.
Az
intézményrendszer
működésének
felülvizsgálata,
működőképességének
a
takarékossági
szempontok
figyelembevételével – megőrzése.
A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező
önkormányzati feladatok prioritását biztosítani kell.
Önként
vállalt
feladat
a
költségvetésben
akkor
tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat
saját
bevételéből
megteremthető.
Az
önként
vállalt
feladat
kiadásainak
finanszírozása
a
kötelező
önkormányzati feladat ellátását nem veszélyeztetheti.
A helyi szociális rendeletben és egyéb rendeletekben
meghatározott
önkéntes
önkormányzati
juttatások
felülvizsgálata.
A helyi társadalmi szervezetekkel való együttműködés és
azok támogatása, melyek általában kulturális, polgári
védelmi, sport területekre terjed ki.
A
pályázati
lehetőségek
figyelemmel
kisérése,
és
kihasználása.
A
költségvetésben
jelentkező
többletbevételből
meg
kell
teremteni
a
pályázati
önrészeket.
Az
Önkormányzat
forgalomképes
ingatlanjainak
felülvizsgálata,
ingatlanok
értékesítésének,
hasznosításának
vizsgálata,
és
megvalósítása.
Ingatlanértékesítés
bevételei
csak
beruházásra
és
felújításra fordítható, illetve a pályázatok önrészeinek
biztosítására.
A felújításokra és felhalmozási kiadásokra tervezett
összegek működési kiadásra nem csoportosíthatók át.
Újabb beruházási és felújítási kötelezettségek vállalása
előtt
figyelembe
kell
venni
a
meglévő,
többéves
kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül
szolgáló bevételek realizálását.
Az adókintlévőségek csökkentése érdekében tovább kell
folytatni a következetes végrehajtási és ellenőrzési
tevékenységet.
A szolgáltatások bevételeinek felülvizsgálata.
(étkeztetés, bérleti díjak stb.)
Működési
kiadások
(foglalkoztatáspolitikai
célokhoz
igazodó személyi juttatások és kötelező valamint állami
feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások, ezen túl az
önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások)

meghatározásakor a takarékos és hatékony gazdálkodás
elvét érvényre kell juttatni. A költségek vonatkozásában
a szükséges és reális fedezetet biztosítani kell a
tervezés során.
14. A
költségvetés
előkészítésekor
a
jogszabályon,
szerződésen,
megállapodáson
alapuló
kiadások
elsődlegességét biztosítani kell.
15. A költségvetésben a nem várt kiadások finanszírozhatósága
érdekében
általános
tartalékot
kell
képezni.
Ennek
mértéke a működési költségvetés összegének 0,5 %-a.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a költségvetési
terv készítésekor a koncepcióban elfogadott döntéseket vegye
figyelembe.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2014. évi költségvetés készítése

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

és

32/2013.(IV.18.)Határozat
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepcióját - mint a
költségvetés kidolgozásának alapját - az alábbiak szerint
elfogadja:
1. A működési bevételek és kiadások – felhalmozási bevétel

felhasználása nélküli – egyensúlyának megteremtésére tett
intézkedések
folytatása.
A
költségvetési
terv
összeállításánál alapvető szempont a pénzügyi egyensúly
megteremtése.

2. Az

önkormányzat hitelt – esetlegesen likviditási hitel
kivételével - 2014. évben nem vesz fel.

3. Az

intézményrendszer
működésének
felülvizsgálata,
működőképességének
a
takarékossági
szempontok
figyelembevételével – megőrzése.

4. A

költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező
önkormányzati feladatok prioritását biztosítani kell.
Önként
vállalt
feladat
a
költségvetésben
akkor
tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat
saját
bevételéből
megteremthető.
Az
önként
vállalt

feladat
kiadásainak
finanszírozása
a
kötelező
önkormányzati feladat ellátását nem veszélyeztetheti.
5. A

helyi szociális rendeletben és egyéb rendeletekben
meghatározott
önkéntes
önkormányzati
juttatások
felülvizsgálata.

6. A helyi társadalmi szervezetekkel való együttműködés és

azok támogatása, melyek általában kulturális,
védelmi, sport területekre terjed ki.
7. A

pályázati
lehetőségek
figyelemmel
kihasználása.
A
költségvetésben
többletbevételből
meg
kell
teremteni
önrészeket.

polgári

kisérése,
és
jelentkező
a
pályázati

8. Az

Önkormányzat
forgalomképes
ingatlanjainak
felülvizsgálata,
ingatlanok
értékesítésének,
hasznosításának
vizsgálata,
és
megvalósítása.
Ingatlanértékesítés
bevételei
csak
beruházásra
és
felújításra fordítható, illetve a pályázatok önrészeinek
biztosítására.

9. A

felújításokra és felhalmozási kiadásokra tervezett
összegek működési kiadásra nem csoportosíthatók át.

10. Újabb beruházási és felújítási kötelezettségek vállalása

előtt
figyelembe
kell
venni
a
meglévő,
kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a
szolgáló bevételek realizálását.

többéves
fedezetül

11. Az

adókintlévőségek csökkentése érdekében tovább kell
folytatni a következetes végrehajtási és ellenőrzési
tevékenységet.

12. A szolgáltatások bevételeinek felülvizsgálata.

(étkeztetés, bérleti díjak stb.)
13. Működési

kiadások
(foglalkoztatáspolitikai
célokhoz
igazodó személyi juttatások és kötelező valamint állami
feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások, ezen túl az
önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások)
meghatározásakor a takarékos és hatékony gazdálkodás
elvét érvényre kell juttatni. A költségek vonatkozásában
a szükséges és reális fedezetet biztosítani kell a
tervezés során.

14. A

költségvetés
előkészítésekor
a
jogszabályon,
szerződésen,
megállapodáson
alapuló
kiadások
elsődlegességét biztosítani kell.

15. A költségvetésben a nem várt kiadások finanszírozhatósága

érdekében
általános
tartalékot
kell
képezni.
mértéke a működési költségvetés összegének 0,5 %-a.

Ennek

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a költségvetési
terv készítésekor a koncepcióban elfogadott döntéseket vegye
figyelembe.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2014. évi költségvetés készítése

9/F.NAPIREND
Tárgya: Döntést igénylő ügyek – Vagyongazdálkodási terv
Gaál
Jenőné
települési
képviselő,
a
Pénzügyi
és
Településstratégiai Bizottság elnöke:
Beszámol
arról,
hogy
az
előterjesztést
a
Pénzügyi
és
Településstratégiai
Bizottság
megtárgyalta.
A
határozati
javaslat elfogadását javasolja.
Radicsné
Kincses
Mária
polgármester
a
Pénzügyi
és
Településstratégiai Bizottság által véleményezett határozati
javaslatát teszi fel szavazásra:
Koroncó
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalat
az
önkormányzat
középés
hosszútávú
vagyongazdálkodási tervéről szóló előterjesztést.
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 9. § (1) bekezdése
alapján
az
önkormányzat
vagyongazdálkodásának
az
Alaptörvényben, valamint a 7. § (2) bekezdésében meghatározott
rendeltetése biztosításának céljából közép- és hosszú távú
vagyongazdálkodási tervét az alábbi tartalommal fogadja el:
Középtávú vagyongazdálkodási terv: (2013-2017)
1. Az önkormányzati vagyonnal – mint a nemzeti vagyonnal felelős módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni.
2. A vagyongazdálkodás feladata az önkormányza teherbíró
képességhez
igazodó,
elsődleges
en
a
közfeladatok
ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek
kielégítéséhez
szükséges,
egységes
elveken
alapuló,
átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése,
értékeének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő
használata,
hasznosítása,
gyarapítása,
továbbá
a
feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése.

3. Az önkormányzat vagyonfejlesztés (létrehozás, bővítés,
felújítás) céljait a Képviselő-testület döntései és az
éves költségvetési rendelet határozza meg.
A vagyon megőrzésének és hasznosításának elsődlegességi
elve érvényesül a jelen gazdsági helyzetben.
4. Középtávon megoldandó feladat a Polgármesteri Hivatal, az
Orvosi Rendelő, Ravatalozó és a Kultúrház felújítása,
elsősorban pályázati lehetőségek kihasználásával.
5. A meglévő épület állomány üzemeltetési költségeinek
csökkentése, energia megtakarítást eredményzeő felújítási
munkák
elvégzése,
elsősorban
pályázati
források
igénybevételével.
6. Az önkormányzati vagyon hasznosításának alternatívái: A
nemzeti
vagyon
alapvető
rendeltetése
a
közfeladat
ellátásának
biztosítása,
hasznosításának
célja
a
következő és önként vállalt feladatok hatékony és
eredményes ellátása.
A hasznosítás formái:
a) Használatba adás, bérbeadás
b) Önkormányzati vagyontárgyakkal vállalkozási tevékenység
folytatása
c) A
feladatok
ellátásához
nem
szükséges
vagyon
elidegenítése elsősorban a határozat mellékletét képező
forgalomképes
vagyoni
körben
megjelölt
ingatlanok
esetében.
- Bérbeadás útján történő hasznosítás:
A lakás és nem lakás célú helyiségek, valamint telkek
hasznosítása elsősorban bérleti szerződés keretében
tehető meg. A bérlet útján nem hasznosított ingatlan
esetében törekedni kell arra, hogy minél rövidebb ideig
legyen kihasználatlan állapotban.
- Vállalkozás folytatásával történő vagyonhasznosítás
Az önkormányzati feladatok ellátásához nélkülözhetetlen
vagyonnal vállalkozási tevékenység folytatható. Az
önkormányzati vállalkozás az alaptevékenységet nem
veszélyeztetheti.
- A vagyon értékesítése
A rendelkezésre álló szabad vagyon értékesítésénél az
önkormányzat vagyonáról és vagyonnal való gazdálkodás
szabályairól szóló 14/2012. (XI.30.) önkormányzati
rendelet, valamint a magasabb szintű jogszabályokban
foglaltak
szerit
kell
eljárni,
figyelemmel
az
önkormányzat nemzeti vagyonnal való felelős módon
történő gazdálkosására. A vagyonértékesítésből származó
bevétel az önkormányzat fejlesztési célú bevételét
szolgálja.
7. A bérleti díjak a piaci viszonyok figyelembevételével kell
megállapítani
8. Az önkormányzati feladat változások miatti önkormányzati
vagyonban
bekövetkező
változásokat
követően
a

közfeladatok ellátását szolgáló vagyon hasznosítását
felül
kell
vizsgálni,
törekedve
a
maximális
kihasználtságra, a gazdaságos üzemeltetésre.
9. Az önkormányzat vagyonában várható változások nyomon
követése érdekében kiemelt figyelemet kell fordítani a
vagyon-nyilvántartás aktualizálására és a változások
nyomon követésére.
10.Az Önkormányzatnak a lehetőségeihez képest elő kell
segíteni a helyi munkahelyteremtő vállalkozások működését
az arra alkalmas terület biztosításával.
Hosszú távú vagyongazdálkodási terv: (2013-2023)
1. A hosszú távú vagyongazdálkodási terv alapjául a középtávú
vagyongazdálkodás terv szolgál
2. A vagyonhasznosítás során a bevételszerzés, illetve a
kiadások csökkentése mellett szem előtt kell tartani a
vagyon megőrzés elvét. A piaci helyzet ismertében minden
évben felül kell vizsgálni az értkesítendő valamint a más
módon hasznosítandó vagyon elemeket.
3. Az
önkormányzat
számára
kedvező,
vagyongyarapodást
eredményező pályázati lehetőségek maximálisan ki kell
használni.
4. A vagyonhasznosítás bevételeit minél nagyobb arányban a
vagyontárgyak megóvására, felújítására kell fordítani.
A
Képviselő-testület
felkéri
a
polgármestert,
hogy
gondoskodjon
a
vagyongazdálkodási
terv
szükség
szerinti
felülvizsgálatáról és aktualizálásáról.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

és

33/2013.(IV.18.)Határozat
Koroncó
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalat
az
önkormányzat
középés
hosszútávú
vagyongazdálkodási tervéről szóló előterjesztést.
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 9. § (1) bekezdése
alapján
az
önkormányzat
vagyongazdálkodásának
az
Alaptörvényben, valamint a 7. § (2) bekezdésében meghatározott
rendeltetése biztosításának céljából közép- és hosszú távú
vagyongazdálkodási tervét az alábbi tartalommal fogadja el:

Középtávú vagyongazdálkodási terv: (2013-2017)
1.Az önkormányzati vagyonnal – mint a nemzeti vagyonnal felelős módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni.
2. A vagyongazdálkodás feladata az önkormányza teherbíró
képességhez
igazodó,
elsődleges
en
a
közfeladatok
ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek
kielégítéséhez
szükséges,
egységes
elveken
alapuló,
átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése,
értékeének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő
használata,
hasznosítása,
gyarapítása,
továbbá
a
feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése.
3. Az önkormányzat vagyonfejlesztés (létrehozás, bővítés,
felújítás) céljait a Képviselő-testület döntései és az
éves költségvetési rendelet határozza meg.
A vagyon megőrzésének és hasznosításának elsődlegességi
elve érvényesül a jelen gazdsági helyzetben.
4. Középtávon megoldandó feladat a Polgármesteri Hivatal, az
Orvosi Rendelő, Ravatalozó és a Kultúrház felújítása,
elsősorban pályázati lehetőségek kihasználásával.
5. A meglévő épület állomány üzemeltetési költségeinek
csökkentése, energia megtakarítást eredményzeő felújítási
munkák
elvégzése,
elsősorban
pályázati
források
igénybevételével.
6. Az önkormányzati vagyon hasznosításának alternatívái: A
nemzeti
vagyon
alapvető
rendeltetése
a
közfeladat
ellátásának
biztosítása,
hasznosításának
célja
a
következő és önként vállalt feladatok hatékony és
eredményes ellátása.
A hasznosítás formái:
d) Használatba adás, bérbeadás
e) Önkormányzati vagyontárgyakkal vállalkozási tevékenység
folytatása
f) A
feladatok
ellátásához
nem
szükséges
vagyon
elidegenítése elsősorban a határozat mellékletét képező
forgalomképes
vagyoni
körben
megjelölt
ingatlanok
esetében.
- Bérbeadás útján történő hasznosítás:
A lakás és nem lakás célú helyiségek, valamint telkek
hasznosítása elsősorban bérleti szerződés keretében
tehető meg. A bérlet útján nem hasznosított ingatlan
esetében törekedni kell arra, hogy minél rövidebb ideig
legyen kihasználatlan állapotban.
- Vállalkozás folytatásával történő vagyonhasznosítás
Az önkormányzati feladatok ellátásához nélkülözhetetlen
vagyonnal vállalkozási tevékenység folytatható. Az
önkormányzati vállalkozás az alaptevékenységet nem
veszélyeztetheti.
- A vagyon értékesítése

A rendelkezésre álló szabad vagyon értékesítésénél az
önkormányzat vagyonáról és vagyonnal való gazdálkodás
szabályairól szóló 14/2012. (XI.30.) önkormányzati
rendelet, valamint a magasabb szintű jogszabályokban
foglaltak
szerit
kell
eljárni,
figyelemmel
az
önkormányzat nemzeti vagyonnal való felelős módon
történő gazdálkosására. A vagyonértékesítésből származó
bevétel az önkormányzat fejlesztési célú bevételét
szolgálja.
7. A bérleti díjak a piaci viszonyok figyelembevételével kell
megállapítani
8. Az önkormányzati feladat változások miatti önkormányzati
vagyonban
bekövetkező
változásokat
követően
a
közfeladatok ellátását szolgáló vagyon hasznosítását
felül
kell
vizsgálni,
törekedve
a
maximális
kihasználtságra, a gazdaságos üzemeltetésre.
9. Az önkormányzat vagyonában várható változások nyomon
követése érdekében kiemelt figyelemet kell fordítani a
vagyon-nyilvántartás aktualizálására és a változások
nyomon követésére.
10.Az Önkormányzatnak a lehetőségeihez képest elő kell
segíteni a helyi munkahelyteremtő vállalkozások működését
az arra alkalmas terület biztosításával.
Hosszú távú vagyongazdálkodási terv: (2013-2023)
1. A hosszú távú vagyongazdálkodási terv alapjául a középtávú
vagyongazdálkodás terv szolgál
2. A vagyonhasznosítás során a bevételszerzés, illetve a
kiadások csökkentése mellett szem előtt kell tartani a
vagyon megőrzés elvét. A piaci helyzet ismertében minden
évben felül kell vizsgálni az értkesítendő valamint a más
módon hasznosítandó vagyon elemeket.
3. Az
önkormányzat
számára
kedvező,
vagyongyarapodást
eredményező pályázati lehetőségek maximálisan ki kell
használni.
4. A vagyonhasznosítás bevételeit minél nagyobb arányban a
vagyontárgyak megóvására, felújítására kell fordítani.
A
Képviselő-testület
felkéri
a
polgármestert,
hogy
gondoskodjon
a
vagyongazdálkodási
terv
szükség
szerinti
felülvizsgálatáról és aktualizálásáról.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

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:

Kelemen Frigyes
Települési képviselő

Gaál Jenőné
Települési képviselő

