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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
2011. december 1-én 17.00 órai kezdettel megtartott 
közmeghallgatással egybekötött Falugyűlésről. 
 
Jelen vannak: 
 
Jelenléti ív 1. sz. mellékletben. 
 
Lakosság részéről 22 fő érdeklődő. 
 
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 Kelemen Frigyes és Basák 
Imre települési képviselőket.  
A Képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett 
javaslatot elfogadta. 
 
Javaslatot tett a meghívóban (2.sz. melléklet) szereplő 
napirendi pontok elfogadására. 
 

1. NAPIREND 
 

Tárgya: Beszámoló az Önkormányzat 2011. évi munkájáról, 
tájékoztató a 2012. év feladatairól 
 
Radicsné Kincses Mária polgármester beszámolója a 3.sz. 
mellékletben. 
 
A beszámolót követően a lakosság kérdéseit, észrevételeit 
kérte a polgármester: 
 
Nagy György kért és kapott szót: 
 
Örülök annak, hogy ismét van falugyűlés, mert évekig nem volt. 
A temetőben elkészült a harangláb és az oda vezető út is, de a 
temető oldalánál lévő kapu le van törve, ami fel van drótozva, 
de nem esztétikus. Jó dolog hogy ennyi szemeteskonténer van 
kihelyezve, bár sokan még a tiltó tábla ellenére is lerakják a 
hulladékot és nem a konténerekben helyezik el. A temetőben 



magasnak tartom az alkalmankétni 3.000.-Ft áramhasználati 
díjat. 
A községben a járdák állapota nagyon rossz, nem lehetne 
aszfalt borítással helyrehozni. 
Észrevételem, hogy a Zrínyi és a Wesselényi utca közötti járda 
megbillent, balesetveszélyes. 
Aki sarok telken lakik annak mindkét oldalhatárt síktalanítani 
kell? Ki végzi a Coop Bolttól a hídig a járdaszakasz 
takarítását? 
Több alkalommal előfordult, hogy a Laci Fogadó oldalában nagy 
autók parkolnak, amely balesetveszélyes. 
A Zrínyi utca burkolata felújításra szorul a megnövekedett 
forgalom és a buszközlekedés miatt. Amióta leszedték az 
útpadkát, az eső kimossa így letöredezik. Problámát okoz még 
az utcában, hogy amikor a gázvezetéket építették az út alatt 
vitték el, ami szintén rontotta az út minőségét. Azonban ha az 
útfelújítás megtörténnek sok lenne rajta a gyorshajtás. 
 
Radicsné Kincses Mária polgármester: 
 
Az észrevételekre az alábbi tájékoztatást adom: 
A Képviselő-testület úgy tudom  minden évben elegett tett a 
törvényességi kötelezettségnek, amely előírja az évenkénti 
falugyűlést és közmeghallgatást, talán a tavalyi évben maradt 
ez el. 
A temető kapu hibáját jelzem a Knopf és Társa Kft.-nek, kérem 
tőlük egy végleges és stabil megoldást. 
A temetőben az illegális hulladéklerakók helyére tujákat 
ültettünk, javult a helyzet, de sajnos még mindig van aki ezt 
a tiltó táblák ellenére sem veszi figyelembe. 
A temetőben a ravatalozó díja 3.000.-Ft, az áramhasználati díj 
500.-Ft. 
A kigödrösödött járdák felújítására kértem árajánlatot, de 
nagyon magas az aszfalttal történő javítás. 
A Coop Bolttól a hídig a járdaszakasz takarítását 
közmunkásokkal és közédekű munkabüntetésre ítéltekkel 
végezteti az Önkormányzat. 
A közterületek tisztán tartásáról szóló rendelet szabályozza a 
saroktelken lévő ingatlantulajodonosok kötelezettségeit is, 
melynek értelmében köteles gondoskoni a közterület 
síktalanításáról is. 
A Zrínyi utca felújításával kapcsolatban tájékoztatom, hogy 
több utcában tapasztalható az út melletti vízelvezetés 
problémája, az utca felújítására vonatkozó árájánlat magas. 
A gyorshajtást forgalomlassító eszközökkel lehetne meggátolni. 
 
Erdős Zsolt kért és kapott szót: 
 
A ingatlant kereső emberek felé jobban kellene prezentáli 
községünket. 



A Győrszol Zrt. a községekben miért gyűjti szelektíven a 
szemetét, amíg Győrben nem ezt teszi. A településnek el 
kellett fogani az Unios fejlesztést? 
 
Radicsné Kincses Mária polgármester: 
 
Győrben más rendszer szerint fizetik a szemétdíjat mint a 
falvakban. 
 
Erdős Zsolt kért és kapott szót: 
 
Tápszentmiklóshoz hasonlóan az Önkormányzat nem tud 
többgyermekes családok letelepedéséhez segítséget nyújtani, 
aminek következtében az óvodai és iskolai tanuló létszám 
emelkedne? 
 
Radicsné Kincses Mária polgármester: 
 
Az Önkormányzatnak egy értékesítendő ingatlana van, amelyben 
jelenleg bérlők laknak. Hitelállományunk magas, nem tudnánk 
ingatlanvásárlást finanszírozni. 
A község fogadóképes, több eladó ingatlan is van. 
A beköltözők fiataloknak is köszönhetően az idei évben is több 
gyermek született. 
 
Horváth Lóránt kért és kapott szót: 
 
A tápszentmiklósi példa alapján betelepülő családok lehet hogy 
egyéb szociális problémákat okoznának. 
Gratulálok a képviselő-testületnek és a polgármester 
asszonynak a 2011. évi gazdálkodáshoz. 
 
Némethné Máté Éva iskolaigazgató kért és kapott szót: 
 
Az intézmények helyzete megegyezik az országban lévő 
helyzettel. Pozítív dolog, hogy  nem elöregedő községünk van. 
Aki szívesen, önszántából költözik Koroncóra azokkal a 
családokkal jobban járunk, ne HH és HHH családokkal növeljük 
közösségünket. 
 
Kelemen Frigyes települési képviselő: 
 
Az önkormányzat a lehetséges telekkialakításokat elvégezte. A 
községben kb. 120 eleadó ingatlan van, telek és lakóház is, 
bőséges a kínálat. Ha valaki építkezni szeretne válogathat a 
kínálatban. 
Úgy gondolom, hogy a település bemutatta magát a kornak 
megfeleő módon és helyeken. Ennél erőszakosabban nem kell 
Koroncót reklámozni. 
Mindenkit a jószándék vezet, a Koroncóra költözőket még nem 
érte hátrány. 



Dr. Cseresznnyák Klára jegyző: 
 
Koroncó a falusias lakókörnyezet miatt lehet vonzó. A Győrhöz 
közeli szigetközi falvak már telítődnek, ezért községünk 
ezután kerülhet igazánbe a köztudatba. 
A Győr felé vezető út jó állapota miatt is vonzó lehet majd a 
falu. 
 
Kovács Tibor Ottó települési képviselő: 
 
Mindenki tudhat a községben lévő eladó telkekről. 
Koroncóhoz köthető vállalkozások által is a falumarketing 
érvényesülhet. 
 
 
Radicsné Kincses Mária megköszönte a hozzászólásokat és a 
véleményeket. 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Radicsné Kincses Mária megköszönte a jelenlevők részvételét és 
a Falugyűléssel egybekötött közmeghallgatást 18.50 órakor 
bezárta. 
 

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


