
KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

KÉPVISELŐTESTÜLETE 

9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 

 

1-8/2014 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 

Polgármesteri Hivatal nagytermében 2014. június 26-án 17.30 

órai kezdettel megtartott üléséről. 

 

Jelen vannak: 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester 

Basák Imre települési képviselő 

Bittmann Zsolt Mihály 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 5 fő jelen van, a testület 

határozatképes, az ülést megnyitotta. 

 

Kovács Tibor Ottó települési képviselő távolmaradását előre 

jelezte. 

 

A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Basák Imre 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. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
és a két ülés között történt fontosabb eseményekről 

Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

2. Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról 
Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 



 

3. A község egészségügyi helyzetének alakulása 
Előadó: Dr. Mihály Sándor háziorvos 

 

4. Időskorúak helyzete 
Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

      Juhász Istvánné jázminvirág Nyugdíjas Klub vezetője 

 

5. A Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak 

Gyermekjóléti és Szociális Intézményének beszámolója 

Előadó: Szalai Lászlóné intézményvezető 

 

6. A község demográfiai helyzetének alakulása 
Előadó: Gácsné Kozma Ildikó védőnő 

        Dr. Cseresznyák Klára jegyző 

 

7. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére 

vonatkozó közszolgáltatásról szóló rendelet megalkotása, 

közszolgáltatási szerződés jóváhagyása 

Előadó: Dr. Cseresznyák Klára jegyző 

 

8. Döntést igénylő ügyek 
 

9. Kérdések, interpellációk 
 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 2014. 

június 26-án megtartott ülés napirendi pontjait elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

41/2014.(VI.26.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 2014. 

június 26-án 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: A község egészségügyi helyzetének alakulása 

 

Írásos előterjesztés az 5. sz. mellékletben. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatot teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a község 

egészségügyi helyzetének alakulásáról szóló beszámolót 

elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

42/2014.(VI.26.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a község 

egészségügyi helyzetének alakulásáról szóló beszámolót 

elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

 

4.NAPIREND 

 
Tárgya: Időskorúak helyzete  

 

Írásos előterjesztés az 6. sz. mellékletben. 

 



Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatot teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

időskorúak helyzetéről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 

 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

43/2014.(VI.26.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

időskorúak helyzetéről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

5.NAPIREND 

 
Tárgya: A Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak 

Gyermekjóléti és Szociális Intézményének beszámolója  

 

Írásos előterjesztés az 7. sz. mellékletben. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatot teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Téti 

Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és 

Szociális Intézményének beszámolóját elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

44/2014.(VI.26.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Téti 

Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és 

Szociális Intézményének beszámolóját elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

 



6.NAPIREND 

 
Tárgya: A község demográfiai helyzetének alakulása 

 

Írásos előterjesztés az 8. sz. mellékletben. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatot teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a község 

demográfiai helyzetének alakulásáról szóló beszámolót 

elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

45/2014.(VI.26.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a község 

demográfiai helyzetének alakulásáról szóló beszámolót 

elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

 

7.NAPIREND 

 
Tárgya: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére vonatkozó 

közszolgáltatásról szóló rendelet megalkotása, 

közszolgáltatási szerződés jóváhagyása 

 

Írásos előterjesztés az 9. sz. mellékletben, rendelettervezet 

a 10. sz. mellékeltben. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatot teszi fel szavazásra: 

 

1. Koroncó Község Önkormányatának Képviselő-testülete 

jóváhagyja Koroncó Község Önkormányzata és a Pannon-Víz 

Zrt. közötti Koroncó Község közigazgatási területén a nem 

közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

irányuló kötelező közszolgáltatásról szóló 

közszolgáltatási szerződést a melléklet szerinti 

tartalommal. 



2. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert Koroncó község 

közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló kötelező 

közszolgáltatás ellátására szóló közszolgáltatási 

szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

46/2014.(VI.26.)Határozat 

 

1. Koroncó Község Önkormányatának Képviselő-testülete 

jóváhagyja Koroncó Község Önkormányzata és a Pannon-Víz 

Zrt. közötti Koroncó Község közigazgatási területén a nem 

közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

irányuló kötelező közszolgáltatásról szóló közszolgáltatási 

szerződést a melléklet szerinti tartalommal. 

2. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert Koroncó község közigazgatási 

területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésére irányuló kötelező közszolgáltatás ellátására 

szóló közszolgáltatási szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

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 

7/2014.(VI.27.) RENDELETÉT. (11. sz. melléklet). 

 

 

8/A.NAPIREND 

 
Tárgya: Döntést igénylő ügyek – Márcisz László felhívása 

vételi szándékról 

 

Írásos előterjesztés az 12. sz. mellékletben. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatot teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a Koroncó belterület 201/39 hrsz-ú, beépítetlen terület 



besorolású ingatlant Márcisz Lászlótól nem kívánja 

megvásárolni.  

Felkéri a polgármestert, hogy döntéséről értesítse Márcisz 

László 9113 Koroncó, Dobó u. 20. sz. alatti lakost. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

47/2014.(VI.26.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a Koroncó belterület 201/39 hrsz-ú, beépítetlen terület 

besorolású ingatlant Márcisz Lászlótól nem kívánja 

megvásárolni.  

Felkéri a polgármestert, hogy döntéséről értesítse Márcisz 

László 9113 Koroncó, Dobó u. 20. sz. alatti lakost. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

8/B.NAPIREND 

 
Tárgya: Döntést igénylő ügyek – Tulipános Napközi Otthonos 

Óvoda pótelőirányzat kérése 

 

Írásos előterjesztés az 13. sz. mellékletben. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatot teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 165.000.-

Forint összegű forrást biztosít a Koroncói Tulipános Napközi 

Otthonos Óvoda részére számítógép és szoftver vásárlásához. 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 

jegyzőt, hogy az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének soron 

következő módosításakor a beszerzéshez szükséges forrást 

csoportosítsa át a tartalék keret terhére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 

 

 



48/2014.(VI.26.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 165.000.-

Forint összegű forrást biztosít a Koroncói Tulipános Napközi 

Otthonos Óvoda részére számítógép és szoftver vásárlásához. 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 

jegyzőt, hogy az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének soron 

következő módosításakor a beszerzéshez szükséges forrást 

csoportosítsa át a tartalék keret terhére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

 

8/C.NAPIREND 

 
Tárgya: Döntést igénylő ügyek – Vízvezetési szolgalmi jog 

ingatlan-nyilvántartási átjegyeztetése 

 

Írásos előterjesztés az 14. sz. mellékletben. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatot teszi fel szavazásra: 

 

1.Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 81. §-

a alapján kérelmezi az Észak-dunántúli Vízügyi Hatóságtól a 

melléklet szerinti kimutatás alapján az abban található 

helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozóan a vízvezetési 

szolgalmi jog Koroncó Község Önkormányzata javára történő 

megállapítását, és a szolgalmi jogok átjegyzéséra alkamas 

elsőfokú hatósági határozat kiadását. 

2.Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri 

a polgármestert, hogy a fentiek szerint a kérelmet az Észak-

dunántúli Vízügyi Hatósághoz nyújtsa be. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester  

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

49/2014.(VI.26.)Határozat 

 

1.Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 81. §-

a alapján kérelmezi az Észak-dunántúli Vízügyi Hatóságtól a 

melléklet szerinti kimutatás alapján az abban található 

helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozóan a vízvezetési 

szolgalmi jog Koroncó Község Önkormányzata javára történő 



megállapítását, és a szolgalmi jogok átjegyzéséra alkamas 

elsőfokú hatósági határozat kiadását. 

2.Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri 

a polgármestert, hogy a fentiek szerint a kérelmet az Észak-

dunántúli Vízügyi Hatósághoz nyújtsa be. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester  

 

 

8/D.NAPIREND 

 
Tárgya: Döntést igénylő ügyek – Útfelújítás 

 

Írásos előterjesztés az 15. sz. mellékletben. 

 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatot teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a 2013. évi dunai árvíz következtében megítélt vis maior 

támogatást az út- és hídfelújításra 2015-ben használja fel, 

mivel a Marcal Projekt munkálatai jelenleg is folyamatban 

vannak, és igénybe veszik az úthálózatot, ezért nem 

biztosított az út- és hídfelújítás eredményének időtállósága.   

A fentiekre tekintettel az Önkormányzat az idei évben a község 

belterületi útjainak kátyúzását a nyári időszakban meleg 

aszfalt pótlással biztosítja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2014. szeptember 15. 

   

 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

50/2014.(VI.26.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a 2013. évi dunai árvíz következtében megítélt vis maior 

támogatást az út- és hídfelújításra 2015-ben használja fel, 

mivel a Marcal Projekt munkálatai jelenleg is folyamatban 

vannak, és igénybe veszik az úthálózatot, ezért nem 

biztosított az út- és hídfelújítás eredményének időtállósága.   

A fentiekre tekintettel az Önkormányzat az idei évben a község 

belterületi útjainak kátyúzását a nyári időszakban meleg 

aszfalt pótlással biztosítja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2014. szeptember 15. 



   

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester megköszönte a jelenlevők 

részvételét, majd a Képviselő-testületi ülést bezárta. 

 

 

                              K.m.f. 

 

 

 

 

 

    Radicsné Kincses Mária            dr. Cseresznyák Klára 

         polgármester                         jegyző 

 

 

 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő:  

 

 

 

 

 

        Basák Imre                           Gaál Jenőné  

     Települési képviselő                 Települési képviselő 

 


