Kóny Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
9144 Kóny, Rákóczi u. 30.
Tel.: 96/280-140.
Szám: 1-11/2012.

JEGYZŐKÖNYV
Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. július 31-én, 17 órakor az
Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Jelen vannak:

Aller Imre polgármester
Horváth István képviselő
Kiss Miklósné képviselő
Rasztovich András képviselő
Szalánczy Zsolt képviselő
Tóth Zsuzsanna képviselő
Tuba Csilla képviselő
Nagy Adél köztisztviselő, pályázati referens 3. napirendi pont
Némethné Hajzer Marietta körjegyző
a csatolt jelenléti ív szerint

Aller Imre polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mert 7 fő képviselőből 7 fő jelen van. Ismerteti a napirendi javaslatot, melyet
a képviselő-testület az alábbiak szerint fogadott el.
Napirend:
1. Tájékoztató az előző időszak óta eltelt eseményekről
Előadó: Aller Imre polgármester
2. A Tündér-tavi Óvoda alapító okiratának módosítása
Előadó: Aller Imre polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve/
3. Döntést, jóváhagyást igénylő ügyek
- TÁMOP-3.1.4-12/2 Innovatív iskolás fejlesztése c. pályázat benyújtása
/Előterjesztés írásban mellékelve/
- Falunapi programok
Előadó: Aller Imre polgármester
4. Kérdések, interpellációk
Zárt ülés:
5. Kóny Községért Díj 2012.
Előadó: Aller Imre polgármester
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6. Szociális ügyek megtárgyalása
Előadó: Némethné Hajzer Marietta körjegyző
/Előterjesztés írásban mellékelve/
Napirendek tárgyalása:
1. Tájékoztató az előző időszak óta eltelt eseményekről
Előadó: Aller Imre polgármester
Aller Imre tájékoztatja a képviselőket, hogy a közoktatási törvényhez még nincs végrehajtási
rendelet, így az iskolák államosításával kapcsolatban továbbra sincs információjuk. A
járásokról szóló kormányrendelet alapján a csornai járáshoz került községünk besorolásra. A
gyámügyi és gyermekvédelmi feladatok, az alanyi jogon járó közgyógyellátás, a
lakcímváltozás, és az üzletek működése kerül át a helyi hivataltól a járáshoz.
Győrsövényház Győrhöz fog tartozni, a körjegyzőség ezáltal sajnos felbomlik. Két évente lesz
lehetőség a járáshoz tartozás változtatására.
A továbbiakban elmondja, hogy a Kiserdei sertéstelep szaghatásával kapcsolatban továbbra is
problémák vannak, a tulajdonossal folyamatos az egyeztetés.
A Falumúzeum felújítása során sok rejtett hiba jött elő, de határidőre el fog készülni, a
következő héten már sor kerülhet a berendezésére.
Tuba Csilla elmondja, hogy a „Csillag ház” előtti járda felújítása is fontos lenne.
Aller Imre elmondja, hogy a felújításnak nem része, saját forrásból lehet majd felújítatni,
természetesen anyagi lehetőségeik függvényében.
2. A Tündér-tavi Óvoda alapító okiratának módosítása
Előadó: Aller Imre polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve/
Némethné Hajzer Marietta elmondja, hogy a május végén elfogadott alapító okirat
módosításhoz a Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásához történő benyújtást
követően hiánypótlás érkezett, és ennek megfelelően került kiegészítésre, javításra a korábban
elfogadott módosító okirat.
Kéri a javított módosító alapító okirat és az egységes szerkezetű alapító okirat jóváhagyását és
ennek megfelelően történő hatályba léptetését.
Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi
határozatot:
55/2012.(VII.31.) HATÁROZAT
Kóny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tündértavi óvoda Alapító okiratának 2012. július 1-i hatállyal történő
módosításáról szóló 37/2012.(V.30.) határozatának 1. és 2.
számú mellékleteit e határozat l. és 2. mellékleteinek
megfelelően javítja és lépteti hatályba.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a javított
módosító és egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratot írja
alá és a Magyar Államkincstárnak küldje meg.
Hi: azonnal
Fe: Aller Imre polgármester
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3. Döntést, jóváhagyást igénylő ügyek
- TÁMOP-3.1.4-12/2 Innovatív iskolás fejlesztése c. pályázat benyújtása
/Előterjesztés írásban mellékelve/
Nagy Adél tájékoztatja a képviselőket, hogy az Új Széchenyi Terv keretében meghirdetésre
került a TÁMOP-3.1.4-12/2 jelű, Innovatív iskolák fejlesztése című pályázat. A Deák Ferenc
Általános Iskola és AMI szándéka a pályázat benyújtása. A pályázatot benyújtani várhatóan
augusztus 15-től lehet, a benyújtás és az elbírálás folyamatos, a támogatottsága 100 %-os.
Javasolja a pályázat benyújtását az előterjesztés szerinti tartalommal. A szakmai tartalmat az
intézmény határozza meg. Tanulónként 500.000,-Ft keretösszegig lehet pályázni.
Tóth Zsuzsanna elmondja, hogy két pályázatíró cég kereste meg az iskolát, az egyik
előzetesen 120.000,-Ft-ot kért volna a pályázat elkészítéséért. Véleménye szerint élni kell a
pályázat nyújtotta lehetőségekkel, programokra, egészséges életmódra nevelésre, pedagógus
továbbképzésre lehet fordítani a megpályázott összeget..
Rasztovich András megjegyzi, hogy az irányokat tartalommal megtölteni elég nehéz lesz.
Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi
határozatot:
56/2012.(VII.31.) HATÁROZAT
Kóny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,
mint a Deák Ferenc Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény fenntartója
ismeri és támogatja a TÁMOP-3.1.4-12/2 kódszámú,
Innovatív iskolák fejlesztése tárgyú pályázat
célkitűzéseit és szakmai tartamát.
nyilatkozik, hogy az Intézmény által benyújtandó
pályázat
megvalósítását
támogatja.
Egyúttal
felhatalmazza Kóny község polgármesterét a fenntartói
nyilatkozat aláírására.
az Intézmény igazgatójának figyelmét felívja, hogy a
TÁMOP-3.1.4-12/2 kódszámú pályázat nyertessége
esetén annak megvalósítása a fenntartási időszak alatt
sem az Önkormányzat, sem az Intézmény
vonatkozásában nem járhat többletkiadással.
Hi: azonnal
Fe: Aller Imre polgármester

- Falunapi programok
Előadó: Aller Imre polgármester
Aller Imre tájékoztatja a képviselőket a falunap részletes programjáról. A kísérő programok
az előző évek hagyománya szerint kerülnek megszervezésre. Újdonságként egy interaktív
régészeti kiállításra /M85-ös út régészeti feltárás/ is sor kerül a faluházban. A Kisbíró ismét
kiadásra kerül. A Falunap kapcsán új elem, hogy két cég reklám felületet kért.
A rendezvény idején a vasút mellett, valamint a régi focipályán lesz kijelölve parkoló.
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A továbbiakban elmondja, hogy helyi lakostól érkezett javaslat, emléktábla kihelyezésére. Dr.
Micskó Tivadar emlékére az ÖNO falára egy emléktáblát javasoljak kihelyezni a Falunap
keretében, a faluban végzett munkássága emlékére.
Rasztovich András nem ért egyet a javaslattal.
Képviselő-testület nem tárgyalja a javaslatot.
4. Kérdések, interpellációk
Szalánczy Zsolt javasolja a buszmegállókhoz kerékpár tárolók kihelyezését, hogy ne a házak
kerítéséhez támasszák az utazók a kerékpárjaikat.
Tuba Csilla felhívja a figyelmet, hogy a Kerék-tó Szabadidőközpont pavilonjaiból nagyon
hiányozna a padok.
Aller Imre elmondja, hogy sajnos a vandalizmusnak köszönhető, hogy az épségben maradt
padok jelenleg raktárba, vagy javítás alatt vannak.

Több hozzászólás nem lévén a Polgármester az ülés nyilvános részét bezárja, a további
napirendi pont tárgyalása az ÖTV. 12.§./4/ bekezdése alapján zárt ülés keretében történik.
A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül.

Kmf.

Némethné Hajzer Marietta
körjegyző

Aller Imre
polgármester
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