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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2010. február hó 17 -én 16.30 órai kezdettel megtartott 

üléséről. 

 

Jelen vannak: 

 

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. 

 

A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Gaál Jenőné és Violáné 

Pintér Rozália települési képviselőket.  

A Képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett 

javaslatot elfogadta. 

 

Radicsné Kincses Mária meghívóban (2.sz. melléklet) közzétett 

napirendek tárgyalásán túl pótnapirend tárgyalására tesz 

javaslatot az alábbiak szerint: 

 Horváth Lóránt települési képviselő bejelentése 

melyet a 11. napirendként javasol felvenni.  

 

A Képviselő-testület a napirendre tett javaslatot a 

módosítással együtt egyhangúlag elfogadta. 

 

 

 

1. NAPIREND 
 

Polgármester előterjesztése a 3/A. és 3/B sz. mellékletben. 

 

A Képviselő-testület a beszámolót elfogadta. 

 

 

2. NAPIREND 
 

A polgármester előterjesztése a 4. sz. melléklet szerint. 

 

Az előterjesztést a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.  

 



 

3. NAPIREND 
 

Az 2011. évi költségvetés jóváhagyásáról szóló előterjesztés a 

5. sz. mellékletekben. 

 

Horváth Lóránt települési képviselő, a Pénzügyi és 

Településfejlesztési Bizottság elnöke: 

Beszámol arról, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és 

Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta. A rendelet-

tervezet elfogadását javasolja.(6.sz. melléklet). 

 

Az  Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló  

rendelettervezet a 7. sz. mellékeltben. 

  
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 

1/2011.(II.18.) RENDELETÉT. (8. sz. melléklet). 

 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a rendeletet a 

helyben szokásos módon tegye közzé. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester javasolja, hogy a 

céltartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület 

tartsa fenn magának. 

  

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

1/2011.(II.17.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1/2011. 

(II.18.) Rendeletében a kiadások között 1.592.E.-Forint 

általános, 3.617.E.-Forint céltartalékot állapított meg. A 

céltartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület 

fenntartja magának. 

 

 

Határid: azonnal 

Felelős: jegyző 

 
 

4.NAPIREND 

 

 

A 2011. évi költségvetésben a társadalmi szervezetek 

támogatására jóváhagyott támogatási keret felosztására 



vonatkozó pályázat kiírásának írásos előterjesztés a 9. sz. 

mellékeltben. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az előterjesztésben 

szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra. 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

2/2011.(II.17.)Határozat 

 

 

1. Koroncó Község Önkormányzata elhatározza, hogy 2011. évben 
a településen működő, ott székhellyel rendelkező, a Győr-

Moson-Sopron Megyei Bíróság által jogerősen 

nyilvántartásba vett társadalmi szervezetek vagy egyéb 

önálló szervezettel nem rendelkező önkéntes 

személytársulások részére pályázati rendszerben juttat 

pénzbeli önkormányzati támogatást, a pályázó cél szerinti 

működésének támogatására. A pályázati eljárás során a 

közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 

2007. évi CLXXXIII. tv. rendelkezéseit alkalmazni kell. 

2. 2011. évben a jelen határozat 1. pontjában meghatározott 
szervezetek 3.200.000,- Ft. pályázati keretösszegre 

pályázhatnak.   

3. A Képviselő-testület elfogadja a jelen előterjesztés 

mellékletét képező Pályázati Kiírást, Pályázati 

Adatlapot, mellékletét, melyeket a pályázati eljárás 

során alkalmazni kell.  

4. A pályázatokat 2011. március 01. napjáig Koroncó Község 
Jegyzőjéhez kell benyújtani egy eredeti és egy másolati 

példányban. A pályázatok bírálatát a Pénzügyi és 

Településfejlesztési Bizottság soron következő ülésén 

elbírálja, a pályázatokról az érdemi döntést a Képviselő-

testület 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: 2011. február 21. 

     egyebekre: 2011. március 1. 



                                                        

 

 

 

5. NAPIREND 
 

A Pannonhalma-Sokoró Térségfejlesztési Önkormányzati Társulás 

megszüntetéséről szóló írásos előterjesztés a 10. sz. 

mellékeltben. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az előterjesztésben 

szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra. 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

3/2011.(II.17.)Határozat 

 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

jóváhagyja a Pannonhalma-Sokoró Térségfejlesztési 

Önkormányzati Társulás megszüntetését azzal, hogy a 

társulás készpénzvagyonából a korábbi tagdíjbefizetések 

arányában jutó 35.426,- Ft. visszautalásra kerül 

Koroncó Község Önkormányzata költségvetési számlájára, 

valamint fellelhető vagyontárgyai Pannonhalma Város 

Önkormányzata kimutatásai alapján átadásra kerülnek.  

2. A Képviselő-testület a társulás megszüntető okiratát a 

vagyonnal való rendelkezés fent leírt módjának 

megfelelő tartalommal elfogadja.  

3. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a társulás 

megszüntetéséhez kapcsolódó okiratokat, szerződéseket 

aláírja és az egyéb szükséges jognyilatkozatokat 

megtegye.  

4. Felkéri továbbá a Jegyzőt, hogy a jelen határozat 

kivonatát jutassa el Pannonhalma Többcélú Kistérségi 

Társulás címére.  

 

Felelős:  Radicsné Kincses Mária polgármester 

  Szalainé Dr. Németh Annamária jegyző  

Határidő:  2011. február 28. 

 

6. NAPIREND 

 

 

A Győri Többcélú Kistérségi Társulás helyettesítési rendjének 

meghatározásával kapcsolatos írásos előterjesztés a 11. sz. 

mellékeltben. 



Radicsné Kincses Mária polgármester az előterjesztésben 

szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra. 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

4/2011(II.17.)Határozat 

   

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

106/2010. (XII.9.) határozatát hatályon kívül helyezi.  

2. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

települési önkormányzatok többcélú kistérségi 

társulásáról szóló 2004. évi CVII. tv. 5. § (2) 

bekezdésében foglaltak alapján, felhatalmazza 

Rábapatona Község Polgármesterét Koroncó Község 

Önkormányzata képviseletére, amennyiben annak 

képviseletre jogosult Polgármestere akadályoztatva van, 

ha a Győri Többcélú Kistérségi Társulás Többcélú 

Kistérségi Társulásként jár el. 

3. Rábapatona Község Polgármestere: Jutasi Kálmán.  

4. Felkéri a Polgármestert, hogy a jelen határozat és egy-

egy példányát küldje meg a Győri Többcélú Kistérségi 

Társulás és Rábapatona Község Önkormányzata részére.  

 

Felelős:  Radicsné Kincses Mária polgármester  

Határidő:  2011. február 28.   

 

 

 

7.NAPIREND 

 

 

A védőnői állásra pályázati kiírásával kapcsolatos írásos 

előterjesztés a 12. sz. mellékeltben. 

 

Dr. Mihály Sándor települési képviselő: 

 

Javaslom, hogy a védőnői álláshely pályázati kiírásában 

pályázati feltételként ne írjuk elő a legalább 2 éves 

szakirányú munkakörben betöltött gyakorlatot. 

Radicsné Kincses Mária polgármester  módosítással együtt az 

előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel 

szavazásra. 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 



5/2011(II.17.)Határozat 

 

 
1. Koroncó Község Képviselő-testülete pályázatot ír ki 

védőnői állásra, az előterjesztés mellékletében 

meghatározott tartalommal, azzal, hogy a pályázati 

kiírásban nem szerepelteti feltételnek a legalább 2 éves 

szakirányú munkakörben betöltött gyakorlatot. 

2. Felkéri a jegyzőt, hogy a pályázati kiírást Koroncó Község 
Önkormányzatának honlapján 2011. február 28. napjáig 

tegye közzé, valamint eddig a határnapig az interneten a 

www.kozigallas.hu oldalon is helyezze el. 

3. A pályázatokat a Képviselő-testület 2011. áprilisában 

tartandó testületi ülésén bírálja el.  

Felelős: Szalainé Dr. Németh Annamária jegyző 

Határidő: 2011. február 28.  

 

 

 

8.NAPIREND 

 

 
Az óvoda nyári zárva tartási rendjének jóváhagyásával 

kapcsolatos írásos előterjesztés a 13. sz. mellékeltben. 

 

Horváth Lóránt települési képviselő:  

 

Történt-e előzetesen egyeztetés a fenntartóval az óvoda nyári 

zárva tartásával kapcsolatban? 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester:  

 

Nem történt egyeztetés. 

 

Dr. Mihály Sándor települési képviselő: 

 

Tájékoztassuk a  Petőfi Sándor ÁMK. vezetőjét, hogy a 

későbbiekben az óvoda nyári zárva tartási rendjéről egyeztetés 

után döntsön. 

Radicsné Kincses Mária polgármester az előterjesztésben 

szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra az alábbi 

kiegészítéssel: 

 

A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármester, hogy a 

Petőfi Sándor ÁMK. intézményfenntartója egyeztetés után 

határozzon az óvodai nyári zárva tartási rendjéről. 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

http://www.kozigallas.hu/


 

6/2011(II.17.)Határozat 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Petőfi Sándor ÁMK Általános Iskola és Napközi Otthonos 

Óvoda koroncói tagóvodájában a nyári zárva tartás 

időpontját az alábbiak szerint határozza meg:  

 A Petőfi Sándor ÁMK Általános Iskola és Napközi Otthonos    

 Óvoda koroncói tagóvodájában (9113. Koroncó, Rákóczi u.   

 39.) a nyári zárva tartás időpontja: 2011. augusztus 01. -   

 2011. augusztus 19. 

 

A Képviselő-testület megbízza a tagintézmény vezetőjét, 

hogy az óvoda nyári zárva tartásának időpontjáról ezen 

döntés meghozatalát követő napon a tájékoztassa a 

szülőket.  

  

2.A koroncói óvoda konyhája  2011. augusztus 1-től 2011. 

augusztus 12-ig nem fog működni. A Képviselő-testület 

felkéri a tag-intézményvezetőt, hogy készítsen előzetes 

igényfelmérést arra vonatkozóan, hány külső vendég igényli 

az óvoda konyhájának nyári zárva tartása alatt a ebéd 

biztosítását a rábapatonai óvoda konyhájáról történő 

átszállítással.  

3.A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy   

  hívja fel az intézményfenntartó figyelmét, hogy a jövőben   

  a Petőfi Sándor ÁMK. intézményfenntartója egyeztetés után  

  határozzon az óvodai nyári zárva tartási rendjéről. 

 

Felelős: Kollerné Kantó Gabriella tag-intézményvezető,   

         polgármester 

Határidő: 2011. február 18. 

 

 

      9. NAPIREND 

 

 

A Sport Büfé hasznosításának ügyével kapcsolatos írásos 

előterjesztés a 14. sz. mellékeltben. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester:  

 

Javaslom hogy a Képviselő-testült a Sport Büfé és Tekepálya 

üzemeltetésére hirdessen pályázatot. 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és  

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 



7/2011(II.17.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot 

hirdet a Sport Büfé és Tekepálya üzemeltetésére a jelen 

határozat mellékletét képező pályázati felhívásban foglaltak 

szerint. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

10. NAPIREND 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester javasolja, hogy a 

képviselői bejelentést a 10. a kérdések, interpellációk  

napirendet 11. ként tárgyalja a testület. 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a javaslatot. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester: 

 

Horváth Lóránt települési képviselő a mai napon benyújtotta 

lemondását (15. sz. mellékelt). 

 

A Képviselő-testület a lemondást tudomásul vette. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester tájékoztatta a Képviselő-

testületet, hogy egyéni listás választás eredményjegyzőkönyve 

alapján a Képviselő-testületbe kerülő soron következő személy 

Kovács Tibor Ottó. Amennyiben vállalja a képviselőséget a 

soron következő ülésen esküt kell tennie. 

 

 

11. NAPIREND 

 

Dr. Mihály Sándor települési képviselő: 

 

A Honvéd utca vízelvezetési munkáira van –e garanciális 

javítási kötelezettsége a vállalkozónak, mert az út állapota 

megromlott. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester: 

 

A műszaki előadóval a Honvéd utca állapotfelmérését 

elvégeztetem. 

 

 

Kelemen Frigyes települési képviselő: 

 

A hivatal előtt reggel ½ 8 – ½ 9 között gondot okoz autóval 

parkolás. A hivatal udvarán parkolót kellene kialakítani. 



 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

 
Radicsné Kincses Mária polgármester megköszönte a jelenlevők 

részvételét, majd a Képviselő-testületi ülést 17.45 órakor 

bezárta. 

 

 
                              K.m.f. 

 

 

 

 

 

    Radicsné Kincses Mária       Szalainé dr. Németh Annamária 

         polgármester                         jegyző 

 

 

 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő:  

 

 

 

 

 

 

          Gaál Jenőné                   Violáné Pintér Rozália 

 

     Települési képviselő                Települési képviselő 

 

 

 

 

 


