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

1-4/2017

J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a
Polgármesteri Hivatal nagytermében 2017. április 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
Dr. Cseresznyák Klára jegyző tanácskozási joggal
Kelemen-Máté Kinga 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
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
Döntés
a
Zrínyi
u.
felújítására
vonatkozó
benyújtásáról
Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester

pályázat

4. Napirend
Döntés az E.ON Energiakereskedelmi Kft. kompakt szerződéses
ajánlatáról
Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester
5. Napirend
Döntést igénylő ügyek
Radicsné Kincses Mária polgármester
javaslatát teszi fel szavazásra:

az

alábbi

határozati

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 2017.
április 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:
20/2017.(IV.27.)Határozat
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 2017.
április 27-én megtartott ülés napirendi pontjait elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Radicsné Kincses Mária polgármester

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
benyújtásáról

a

Zrínyi

u.

felújítására

vonatkozó

pályázat

Írásos előterjesztés az 5. sz. mellékletben.
Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke:
Beszámol
arról,
hogy
napirendet
a
Pénzügyi
és
Településstratégiai Bizottság megtárgyalta, az előterjesztésben
szereplő határozati javaslat elfogadását javasolja.
Radicsné Kincses Mária polgármester
javaslatát teszi fel szavazásra:

az

alábbi

határozati

1./ Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri
Koroncó Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalát, hogy
nyújtsa be a pályázatát a helyi önkormányzatokért felelős
miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen a
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi
XC. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerint
meghirdetett
önkormányzati
feladatellátást
szolgáló
fejlesztések támogatására vonatkozóan.
2./A projekt (214/29 hrsz-ú tömegközlekedés által igénybe vett
önkormányzati
út
felújítása)
bruttó
bekerülési
értéke:
18.019.909.-Forint, ebből a megpályázandó, vissza nem térítendő
támogatás
összege:
15.000.000.-Forint,
az
önrész
pedig
3.019.909.-Forint.
3./A pályázati önrész fedezetét Koroncó Község Önkormányzata a
2017. évi költségvetésében elkülöníti, a szükséges önrészt saját
bevételei terhére biztosítja.
4./Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri
a jegyzőt, hogy a soron következő költségvetési rendelet
módosításkor
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 megvalósításával kapcsolatos
intézkedéseket végrehajtsa.

Felelős:
Határidő:

polgármester, jegyző
2017. május 3.

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő vett részt, a
Képviselő-testület
7
igen
szavazattal,
ellenszavazat
és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
21/2017.(IV.27.)Határozat
1./ Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri
Koroncó Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalát, hogy
nyújtsa be a pályázatát a helyi önkormányzatokért felelős
miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen a
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi
XC. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerint
meghirdetett
önkormányzati
feladatellátást
szolgáló
fejlesztések támogatására vonatkozóan.
2./A projekt (214/29 hrsz-ú tömegközlekedés által igénybe vett
önkormányzati
út
felújítása)
bruttó
bekerülési
értéke:
18.019.909.-Forint, ebből a megpályázandó, vissza nem térítendő
támogatás
összege:
15.000.000.-Forint,
az
önrész
pedig
3.019.909.-Forint.
3./A pályázati önrész fedezetét Koroncó Község Önkormányzata a
2017. évi költségvetésében elkülöníti, a szükséges önrészt saját
bevételei terhére biztosítja.
4./Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri
a jegyzőt, hogy a soron következő költségvetési rendelet
módosításkor
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 megvalósításával kapcsolatos
intézkedéseket végrehajtsa.
Felelős:
Határidő:

polgármester, jegyző
2017. május 3.

4.NAPIREND
Tárgya: Döntés az E.ON
szerződése ajánlatáról

Energiakereskedelmi

Írásos előterjesztés az 6. sz. mellékletben

Kft.

kompakt

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

az

alábbi

határozati

1./ Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az E.ON
Energiakereskedelmi Kft. közvilágítási kompakt konstrukciós
ajánlatát elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert az 511VE-200096-S-17
szerződésszámú
kompakt
teljes
ellátású
közvilágítási célú villamos energia szerződés aláírására.
2./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy 2017. 04. 30ig az aláírt szerződés Szolgáltató részére történő megküldéséről
gondoskodjon.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2017. április 30.
Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő vett részt, a
Képviselő-testület
7
igen
szavazattal,
ellenszavazat
és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
22/2017.(IV.27.)Határozat
1./ Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az E.ON
Energiakereskedelmi Kft. közvilágítási kompakt konstrukciós
ajánlatát elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert az 511VE-200096-S-17
szerződésszámú
kompakt
teljes
ellátású
közvilágítási célú villamos energia szerződés aláírására.
2./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy 2017. 04. 30ig az aláírt szerződés Szolgáltató részére történő megküldéséről
gondoskodjon.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2017. április 30.

5/A.NAPIREND
Tárgya: Döntést igénylő ügyek – Bábota Kft. 9113 Koroncó, 017/10
hrsz-ú telephelyét érintő rendezési terv módosítására irányuló
kérelme
Írásos előterjesztés a 7. sz. mellékletben.

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

az

alábbi

határozati

1./ Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bábota
Kft. 9113. Koroncó Szent István u. 38. sz. kérelmező Koroncó
község rendezési tervének részleges módosítását, a szabályozási
terv és a helyi építési szabályzat (HÉSZ) felülvizsgálatát a
017/10 hrsz-ú ingatlant érintően megismerte, a módosítás
településfejlesztési
koncepcióról,
az
integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint az egy egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.08.) Korm. rendelet 41. §a
szerinti
egyszerűsített
eljárás
keretében
történő
lefolytatását támogatja, egyben megállapítja, hogy a részleges
rendezési terv módosítás az Önkormányzat költségvetésére
tekintettel kötelezettségvállalással nem jár.
2./Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ezzel
egyidejűleg jelen határozat 1.) pontjában foglalt munkafolyamat
elvégzése tárgyában készített tervezési szerződés tervezetet
jóváhagyja,
egyben
felhatalmazza
Radicsné
Kincses
Mária
polgármestert arra, hogy a tervezési szerződést az Önkormányzat
képviseletében aláírja.
Felelős: polgármester
Határidő: 2017. május 15.
Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő vett részt, a
Képviselő-testület
7
igen
szavazattal,
ellenszavazat
és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
23/2017.(IV.27.)Határozat
1./ Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bábota
Kft. 9113. Koroncó Szent István u. 38. sz. kérelmező Koroncó
község rendezési tervének részleges módosítását, a szabályozási
terv és a helyi építési szabályzat (HÉSZ) felülvizsgálatát a
017/10 hrsz-ú ingatlant érintően megismerte, a módosítás
településfejlesztési
koncepcióról,
az
integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint az egy egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.08.) Korm. rendelet 41. §a
szerinti
egyszerűsített
eljárás
keretében
történő
lefolytatását támogatja, egyben megállapítja, hogy a részleges

rendezési terv módosítás az Önkormányzat költségvetésére
tekintettel kötelezettségvállalással nem jár.
2./Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ezzel
egyidejűleg jelen határozat 1.) pontjában foglalt munkafolyamat
elvégzése tárgyában készített tervezési szerződés tervezetet
jóváhagyja,
egyben
felhatalmazza
Radicsné
Kincses
Mária
polgármestert arra, hogy a tervezési szerződést az Önkormányzat
képviseletében aláírja.
Felelős: polgármester
Határidő: 2017. május 15.

5/B.NAPIREND
Tárgya: Döntést igénylő ügyek – A Győri Többcélú Kistérségi
Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Írásos előterjesztés a 8. sz. mellékletben.
Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke:
Beszámol
arról,
hogy
napirendet
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 a Győri
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa által 9/2016. (X.
27.) határozattal elfogadott Társulási Megállapodás módosítását
a
melléklet
szerinti
tartalommal
jóváhagyja,
egyúttal
felhatalmazza
a
társulás
elnökét,
hogy
a
törzskönyvi
nyilvántartásban történő módosítás bejegyeztetése során teljes
jogkörrel eljárjon és ezen hatósági eljárás során szükségessé
váló módosításokat további társulási tanácsi, illetve képviselőtestületi döntés nélkül megtegye, a társulási tanács által
elfogadott
egységes
szerkezetű
okiraton
a
hatósági
állásfoglalások szerinti módosításokat az előírások szerint
átvezesse.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő vett részt, a
Képviselő-testület
7
igen
szavazattal,
ellenszavazat
és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

24/2017.(IV.27.)Határozat
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Győri
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa által 9/2016. (X.
27.) határozattal elfogadott Társulási Megállapodás módosítását
a
melléklet
szerinti
tartalommal
jóváhagyja,
egyúttal
felhatalmazza
a
társulás
elnökét,
hogy
a
törzskönyvi
nyilvántartásban történő módosítás bejegyeztetése során teljes
jogkörrel eljárjon és ezen hatósági eljárás során szükségessé
váló módosításokat további társulási tanácsi, illetve képviselőtestületi döntés nélkül megtegye, a társulási tanács által
elfogadott
egységes
szerkezetű
okiraton
a
hatósági
állásfoglalások szerinti módosításokat az előírások szerint
átvezesse.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

5/C.NAPIREND
Tárgya: Döntést igénylő ügyek – Erdőterv
Rendelettervezet a 9. sz. mellékletben.
Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke:
Beszámol
arról,
hogy
napirendet
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 a tulajdonában álló 02/76 hrsz-ú, 14,7 ha területű ( 12,03
ha akác, 2,67 nyár) erdejében az erdőterv határozatban
foglaltaknak megfelelően a készletgondozó használatot és
törzskiválasztó
gyérítést
elvégezteti.
Koroncó
Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert,
hogy a fakitermeléssel kapcsolatos feladatok elvégeztetése
tárgyban a beszerzési eljárást folytassa le, és a legjobb
ajánlatot adóval a fakitermelésre vonatkozó szerződést kösse
meg.
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kitermelt
faanyagot,
tűzifát
a
lakosság
részére
értékesíti.
Az
értékesítéssel kapcsolatos adminisztratív feladatok (faosztás,
szállítólevek kibocsátása, stb.) elvégzésére felkéri és megbízza
Boros Attila Péter erdőmérnököt.

Határidő: 2017. június 30.
Felelős: polgármester
Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő vett részt, a
Képviselő-testület
7
igen
szavazattal,
ellenszavazat
és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
25/2017.(IV.27.)Határozat
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete akként dönt,
hogy a tulajdonában álló 02/76 hrsz-ú, 14,7 ha területű ( 12,03
ha akác, 2,67 nyár) erdejében az erdőterv határozatban
foglaltaknak megfelelően a készletgondozó használatot és
törzskiválasztó
gyérítést
elvégezteti.
Koroncó
Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert,
hogy a fakitermeléssel kapcsolatos feladatok elvégeztetése
tárgyban a beszerzési eljárást folytassa le, és a legjobb
ajánlatot adóval a fakitermelésre vonatkozó szerződést kösse
meg.
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kitermelt
faanyagot,
tűzifát
a
lakosság
részére
értékesíti.
Az
értékesítéssel kapcsolatos adminisztratív feladatok (faosztás,
szállítólevek kibocsátása, stb.) elvégzésére felkéri és megbízza
Boros Attila Péter erdőmérnököt.
Határidő: 2017. június 30.
Felelős: polgármester

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

Radicsné Kincses Mária
polgármester

dr. Cseresznyák Klára
jegyző

