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

 
1-14/2013 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 
Polgármesteri Hivatal nagytermében 2013. november 14-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 
Violáné Pintér Rozália települési képviselő 
 
 
Jelenléti ív 1. sz. mellékletben. 
 
Radicsné Kincses Mária polgármester köszöntötte a 
megjelenteket. Megállapította hogy a megválasztott 6 fő 
települési képviselőből 4 fő jelen van, a testület 
határozatképes, az ülést megnyitotta. 
 
A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Violáné Pintér Rozália 
és Gaál Jenőné települési képviselőket.  
A Képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett 
javaslatot elfogadta. 
 
Radicsné Kincses Mária polgármester a meghívóban (2.sz. 
melléklet) közzétett napirendek tárgyalásán a tárgyalási 
sorrendre az alábbiak szerint tesz javaslatot: 
 
1. „Polgármesteri Hivatal felújítása Koroncó” közbeszerzési 

eljárás eredménye 
Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 
 

2. Vörös-Torma Attila önkormányzati tulajdonú ingatlanok 
megvásárlására vonatkozó vételi ajánlata 
Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 
 

3. Leader pályázatok benyújtásával kapcsolatos döntések 
Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 
 

4. Döntés igénylő ügyek 
 
Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 
javaslatát teszi fel szavazásra: 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 2013. 
november 14-én megtartott ülés napirendi pontjait elfogadja. 
 



Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
84/2013.(XI.14.)Határozat 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 2013. 
november 14-én megtartott ülés napirendi pontjait elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Radicsné Kincses Mária polgármester 
 

1. Napirend 
 

Tárgya: „Polgármesteri Hivatal felújítása Koroncó” 
közbeszerzési eljárás eredménye 
 
Írásos előterjesztés a 3. sz. mellékletben. 
 
Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 
javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
„Polgármesteri Hivatal felújítása Koroncó” tárgyú projekt 
megvalósítására vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatását 
követően az eljárással kapcsolatos tájékoztatást megismerte, a 
Bíráló Bizottság döntési javaslata alapján a döntés 
meghozatalához szükséges forrás jóváhagyott 6.027.813.-Forint 
önrészhez, további 3.711.579.- Forint összegű forrást biztosít 
a 2013. évi költségvetésben lekötött betétként nyilvántartott 
keret terhére, így a támogatott projektelemek kiegészítéseként 
a teljes épületfelújítás megvalósítására sor kerülhet. 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a közbeszerzési 
szabályzatban foglaltaknak megfelelően a további 
intézkedéseket megtegye, jognyilatkozatokat, szerződéseket 
aláírja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
85/2013.(XI.14.)Határozat 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
„Polgármesteri Hivatal felújítása Koroncó” tárgyú projekt 
megvalósítására vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatását 
követően az eljárással kapcsolatos tájékoztatást megismerte, a 
Bíráló Bizottság döntési javaslata alapján a döntés 
meghozatalához szükséges forrás jóváhagyott 6.027.813.-Forint 
önrészhez, további 3.711.579.- Forint összegű forrást biztosít 
a 2013. évi költségvetésben lekötött betétként nyilvántartott 



keret terhére, így a támogatott projektelemek kiegészítéseként 
a teljes épületfelújítás megvalósítására sor kerülhet. 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a közbeszerzési 
szabályzatban foglaltaknak megfelelően a további 
intézkedéseket megtegye, jognyilatkozatokat, szerződéseket 
aláírja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző 
 

2. Napirend 
 

Tárgya: Vörös-Torma Attila önkormányzati tulajdonú ingatlanok 
megvásárlására vonatkozó vételi ajánlata 
 
Írásos előterjesztés a 4. sz. mellékletben. 
 
Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 
javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
forgalomképtelen vagyontárgyai között nyilvántartott 0151 
hrsz-ú 4581 m2 területű árok kérelmében megjelölt szakaszát, 
illetve a korábban 0145 hrsz-ú, jelenleg 904/2 hrsz-ú, szintén 
forgalomképtelen vagyontárgyak között nyilvántartott 2546 m2 
területű árkot nem értékesíti, mivel a forgalomképtelen 
vagyonelemek nem értékesíthetőek. 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza Radicsné Kincses Mária polgármester asszonyt, 
hogy a döntésről Vörös Torma Attila kérelmező írásban 
értesítse 
 
Határidő: 2013. november 30. 
Felelős: polgármester 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
86/2013.(XI.14.)Határozat 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
forgalomképtelen vagyontárgyai között nyilvántartott 0151 
hrsz-ú 4581 m2 területű árok kérelmében megjelölt szakaszát, 
illetve a korábban 0145 hrsz-ú, jelenleg 904/2 hrsz-ú, szintén 
forgalomképtelen vagyontárgyak között nyilvántartott 2546 m2 
területű árkot nem értékesíti, mivel a forgalomképtelen 
vagyonelemek nem értékesíthetőek. 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza Radicsné Kincses Mária polgármester asszonyt, 
hogy a döntésről Vörös Torma Attila kérelmező írásban 
értesítse 
 
Határidő: 2013. november 30. 
Felelős: polgármester 
 



3. Napirend 
 

Tárgya: Leader pályázatok benyújtásával kapcsolatos végleges 
döntések  
Írásos előterjesztés a 5/A, 5/B. sz. mellékletben. 
 
Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 
javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot 
nyújt be a vidékfejlesztési miniszter, az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki gazdaság és a 
lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 
2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről 
szóló 103/2013.(XI.8.) VM rendelete alapján, mivel az egyéb 
belterületen a szolgáltatás fejlesztés szükséges, a falu- és 
tanyagondnoki szolgáltatás ellátáshoz a feltételek nem 
biztosítottak. 
Célterület: 103/2013.(XI.8.) VM Rendelet 2. §. (1) bekezdése 
a) pontja alapján 1. célterület 
Projekt rövid leírása: Falu és tanyagondnoki szolgáltatás 
ellátásához új gépjármű beszerzése, új szolgáltatás 
létrehozása 
A mikrobusz beszerzésének maximális bruttó összege: 
12.700.000.-Forint 
Önrész összege: (27% ÁFA): 2.700.000.-Forint 
Támogatási igény: 10.000.000.-Forint 
Koroncó Község Önkormányztának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a 
beszerzéshez szükséges, a határozatban jóváhagyott önrész 
összegét 2013. évi költségvetés terhére biztosítja. 
 
Határidő: pályázati határidő szerint 
Felelős: Radicsné Kincses Mária polgármester 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
87/2013.(XI.14.)Határozat 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot 
nyújt be a vidékfejlesztési miniszter, az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki gazdaság és a 
lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 
2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről 
szóló 103/2013.(XI.8.) VM rendelete alapján, mivel az egyéb 
belterületen a szolgáltatás fejlesztés szükséges, a falu- és 
tanyagondnoki szolgáltatás ellátáshoz a feltételek nem 
biztosítottak. 
Célterület: 103/2013.(XI.8.) VM Rendelet 2. §. (1) bekezdése 
a) pontja alapján 1. célterület 
Projekt rövid leírása: Falu és tanyagondnoki szolgáltatás 
ellátásához új gépjármű beszerzése, új szolgáltatás 
létrehozása 
A mikrobusz beszerzésének maximális bruttó összege: 
12.700.000.-Forint 



Önrész összege: (27% ÁFA): 2.700.000.-Forint 
Támogatási igény: 10.000.000.-Forint 
Koroncó Község Önkormányztának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a 
beszerzéshez szükséges, a határozatban jóváhagyott önrész 
összegét 2013. évi költségvetés terhére biztosítja. 
 
Határidő: pályázati határidő szerint 
Felelős: Radicsné Kincses Mária polgármester 
 
Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 
javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete akként 
dönt, hogy a Koroncó, Rákóczi u. 46. 39/4 hrsz-ú megvalósítási 
helyszínen a szolgáltatás fejlesztés indokolt, mivel az 
ingatlan jelen állapotban nem alkalmas közösségi feladatokra, 
közművelőségi programok, lakossági és vállalkozói információk 
átadására, valamint MNVH info pont üzemeltetésére, ezért a 
feladatellátását, a szolgáltatást Koroncó Községért 
Közalapítvány és Koroncó Község Önkormányzata között 
megkötésre kerülő feladat ellátási szerződés alapján a Koroncó 
Községért Közalapítvány (9113 Koroncó, Rákóczi u. 48.) kívánja 
működtetni abban az esetben amennyiben az EMVA Alapból 
nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott 
alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető 
támogatás részletes feltételeiről szóló 103/2013.(XI.8.) VM 
rendelet 2. § (1) bekezdésének c.) pontja alapján (3 
célterület) Koroncó Községért Közalapítványa által benyújtásra 
kerülő pályázata eredményes lesz. 
A projekt bruttó bekerülési költsége: 25.000.000.-Forint 
 
Határidő: pályázati határidő szerint 
Felelős: Radicsné Kincses Mária polgármester,  
         dr. Cseresznyák Klára jegyző 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
88/2013.(XI.14.)Határozat 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete akként 
dönt, hogy a Koroncó, Rákóczi u. 46. 39/4 hrsz-ú megvalósítási 
helyszínen a szolgáltatás fejlesztés indokolt, mivel az 
ingatlan jelen állapotban nem alkalmas közösségi feladatokra, 
közművelőségi programok, lakossági és vállalkozói információk 
átadására, valamint MNVH info pont üzemeltetésére, ezért a 
feladatellátását, a szolgáltatást Koroncó Községért 
Közalapítvány és Koroncó Község Önkormányzata között 
megkötésre kerülő feladat ellátási szerződés alapján a Koroncó 
Községért Közalapítvány (9113 Koroncó, Rákóczi u. 48.) kívánja 
működtetni abban az esetben amennyiben az EMVA Alapból 
nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott 
alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető 
támogatás részletes feltételeiről szóló 103/2013.(XI.8.) VM 
rendelet 2. § (1) bekezdésének c.) pontja alapján (3 



célterület) Koroncó Községért Közalapítványa által benyújtásra 
kerülő pályázata eredményes lesz. 
A projekt bruttó bekerülési költsége: 25.000.000.-Forint 
 
Határidő: pályázati határidő szerint 
Felelős: Radicsné Kincses Mária polgármester,  
         dr. Cseresznyák Klára jegyző 
 
Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 
javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete akként 
dönt, hogy támogatja a Koroncói Polgárőr Egyesület (9113 
Koroncó, Rákóczi u. 48.) EMVA Alapból nyújtandó, a vidéki 
gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások 
fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatás részletes 
feltételeiről szóló 103/2013.(XI.8.) VM rendelete alapján (1 
célterület) Polgárőr gépjármű beszerzésére irányuló 
pályázatát, mivel a közbiztonsággal kapcsolatos feladatellátás 
tejesítése gépjármű nélkül nem biztosított, ezért a 
szolgáltatásfejlesztés szükséges. 
A gépjármű beszerzésére maximálisan igényelhető támogatás 
összege 5.000.000.-Forint. 
A Koroncói Polgárőr Egyesület tagja az Országos Polgárőr 
Szövetségnek. A közbiztonsággal kapcsolatos feladatellátását 
településünkön a Koroncói Polgárőr Egyesület biztosítja. 
 
Határidő: pályázati határidő szerint 
Felelős: Radicsné Kincses Mária polgármester,  
         dr. Cseresznyák Klára jegyző 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
89/2013.(XI.14.)Határozat 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete akként 
dönt, hogy támogatja a Koroncói Polgárőr Egyesület (9113 
Koroncó, Rákóczi u. 48.) EMVA Alapból nyújtandó, a vidéki 
gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások 
fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatás részletes 
feltételeiről szóló 103/2013.(XI.8.) VM rendelete alapján (1 
célterület) Polgárőr gépjármű beszerzésére irányuló 
pályázatát, mivel a közbiztonsággal kapcsolatos feladatellátás 
tejesítése gépjármű nélkül nem biztosított, ezért a 
szolgáltatásfejlesztés szükséges. 
A gépjármű beszerzésére maximálisan igényelhető támogatás 
összege 5.000.000.-Forint. 
A Koroncói Polgárőr Egyesület tagja az Országos Polgárőr 
Szövetségnek. A közbiztonsággal kapcsolatos feladatellátását 
településünkön a Koroncói Polgárőr Egyesület biztosítja. 
 
Határidő: pályázati határidő szerint 
Felelős: Radicsné Kincses Mária polgármester,  
         dr. Cseresznyák Klára jegyző 
 
 



 
 

4.Napirend 
 

Tárgya: Döntést igénylő ügyek 
 
Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 
javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Falumegújítási programon nyert „Ravatalozó felújítás és 
játszótér kialakítása Koroncón” című pályázat elszámolásának, 
azaz a projektmenedzsment feladatok ellátásával Sárkány Péter 
(9012 Győr, Ybl Mikós utca 26.) egyéni vállalkozót bízza meg 
300.000.-Ft + 0 % ÁFA összegért. 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy az erre vonatkozó 
szerződést aláírja. 
 
Határidő: 2013. november 25. 
Felelős: Radicsné Kincses Mária polgármester  
          
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
90/2013.(XI.14.)Határozat 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Falumegújítási programon nyert „Ravatalozó felújítás és 
játszótér kialakítása Koroncón” című pályázat elszámolásának, 
azaz a projektmenedzsment feladatok ellátásával Sárkány Péter 
(9012 Győr, Ybl Mikós utca 26.) egyéni vállalkozót bízza meg 
300.000.-Ft + 0 % ÁFA összegért. 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy az erre vonatkozó 
szerződést aláírja. 
 
Határidő: 2013. november 25. 
Felelős: Radicsné Kincses Mária polgármester  
 
 
 
Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 
javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 150.000.-
Ft összegű keretösszeget biztosít Koroncó Községért 
Közalapítvány (9113 Koroncó, Rákóczi u. 48.) részére, mely 
keret a „Multifunkciós Szolgáltató Központ felújítása 
Koroncón” című pályázati anyag összeállítására fordítható. A 
keretösszeg Koroncó Község Önkormányzat és a Koroncó Községért 
Közalapítvány között létrejövő megállapodásban rögzítettek 
szerint használható fel az önkormányzat tulajdonában álló 39/4 
hrsz ingatlan (9113 Koroncó, Rákóczi u. 46.) felújítással 
kapcsolatos pályázati anyag összeállítás vonatkozásában. 



Koroncó Község  Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza  
a polgármestert  hogy az erre vonatkozó megállapodást aláírja. 
 
Határidő: 2013. november 25. 
Felelős: Radicsné Kincses Mária polgármester    
 
 A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
91/2013.(XI.14.)Határozat 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 150.000.-
Ft összegű keretösszeget biztosít Koroncó Községért 
Közalapítvány (9113 Koroncó, Rákóczi u. 48.) részére, mely 
keret a „Multifunkciós Szolgáltató Központ felújítása 
Koroncón” című pályázati anyag összeállítására fordítható. A 
keretösszeg Koroncó Község Önkormányzat és a Koroncó Községért 
Közalapítvány között létrejövő megállapodásban rögzítettek 
szerint használható fel az önkormányzat tulajdonában álló 39/4 
hrsz ingatlan (9113 Koroncó, Rákóczi u. 46.) felújítással 
kapcsolatos pályázati anyag összeállítás vonatkozásában. 
Koroncó Község  Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza  
a polgármestert  hogy az erre vonatkozó megállapodást aláírja. 
 
Határidő: 2013. november 25. 
Felelős: Radicsné Kincses Mária polgármester    
 
Radicsné Kincses Mária polgármester megköszönte a meghívottak 
megjelenését, és a képviselő-testületi ülést bezárta. 
 
                              K.m.f. 
 
 
    Radicsné Kincses Mária             dr. Cseresznyák Klára 
         polgármester                         jegyző 
 
 
Jegyzőkönyv hitelesítő:  
 
 
 
   Gaál Jenőné                          Violáné Pintér Rozália 
Települési képviselő                     Települési képviselő 
 


