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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 

Polgármesteri Hivatal nagytermében 2015. november 26-án 18.00 

órai kezdettel megtartott üléséről. 

 

Jelen vannak: 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester 

Basák Imre települési képviselő 

Bittmann Zsolt települési képviselő 

Kelemen Frigyes települési képviselő 

Madarász István települési képviselő 

Violáné Pintér Rozália települési képviselő 

Dr. Cseresznyák Klára jegyző tanácskozási joggal 

Polgárné Sári Veronika jegyzőkönyvvezető tanácskozási joggal 

Maloun Tamás körzeti megbízott, a 3. napirendi pont előterjesztője 

Lakosság részéről 3 fő érdeklődő 

 

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. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester a meghívóban (2.sz. 

melléklet) közzétett napirendek tárgyalásán a tárgyalási 

sorrendre az alábbiak szerint tesz javaslatot: 

 

 

1. Napirend  

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

és a két ülés között történt fontosabb eseményekről 

Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

2. Napirend 

Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról 

Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

3. Napirend 

    Körzeti megbízott beszámolója 

    Előadó: Maloun Tamás r.zászlós 



 

4. Napirend 

    Koroncói Polgárőr Egyesület beszámolója 

Előadó: Madarász István elnök 

 

5. Napirend 

    Háziorvosi Szolgálat beszámolója 

    Előadó: dr. Mihály Sándor háziorvos 

 

6. Napirend 

    Beszámoló 2015. I-III. negyedév gazdálkodásáról 

Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

        dr. Cseresznyák Klára jegyző 

 

7. Napirend 

    Helyi adórendelet módosítása 

Előadó: dr. Cseresznyák Klára jegyző 

         

8. Napirend 

    Csatlakozás az Arrabona EGTC szervezethez 

Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

9. Napirend 

    Döntést igénylő ügyek 

Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 2015. 

november 26-án megtartott ülés napirendi pontjait elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

80/2015.(XI.26.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 2015. 

november 26-án megtartott ülés napirendi pontjait elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

 

 

 



1. NAPIREND 
 

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

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatot teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a Győri Többcélú Kistérségi Társulás tulajdonában lévő 40 

kerékpár tárolását Koroncó Község Önkormányzata a Társulásból 

2015. december hó 31. napjával kilépő Rábapatona Község 

Önkormányzatától átvállalja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

  

81/2015.(XI.26.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a Győri Többcélú Kistérségi Társulás tulajdonában lévő 40 

kerékpár tárolását Koroncó Község Önkormányzata a Társulásból 

2015. december hó 31. napjával kilépő Rábapatona Község 

Önkormányzatától átvállalja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

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: Körzeti megbízott beszámolója 

  
Írásos előterjesztés az 5. sz. mellékletben. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatot teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi 

körzeti megbízott beszámolóját elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

  

82/2015.(XI.26.)Határozat 

 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi 

körzeti megbízott beszámolóját elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

4.NAPIREND 

 
Tárgya: Koroncói Polgárőr Egyesület beszámolója 

  
Írásos előterjesztés az 6. sz. mellékletben. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatot teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgárőr 

Egyesület beszámolóját elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

  



83/2015.(XI.26.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgárőr 

Egyesület beszámolóját elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

 

5.NAPIREND 
 

 
Tárgya: Háziorvosi Szolgálat beszámolója 

 

Írásos előterjesztés az 7. 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 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

  

84/2015.(XI.26.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a község 

egészségügyi helyzetének alakulásáról szóló beszámolót 

elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

6.NAPIREND 

 
Tárgya: Beszámoló 2015. I-III. negyedév gazdálkodásáról 

 
Írásos előterjesztés az 8. sz. mellékletben. 

 

Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke: 

 

Beszámol arról, hogy napirendet a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság megtárgyalta, javasolta 

mellékletben szereplő beszámoló elfogadását. 



 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatot teszi fel szavazásra: 

 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. 

évi I-III. negyedév beszámolóját elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

  

85/2015.(XI.26.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. 

évi I-III. negyedév beszámolóját elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

 

7.NAPIREND 

 
Tárgya: Az Önkormányzat adórendeleteinek felülvizsgálata 

 

Írásos előterjesztés az 9. sz. mellékletben, rendelettervezet 

10. sz. mellékletben. 

 

Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke: 

 

Beszámol arról, hogy napirendet a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság megtárgyalta. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatot teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a 2016-os adóévre változatlan mértékben állapítja meg a 

kommunális adó és a helyi iparűzési adó összegét. 2016. január 

1. napjától kezdődően a háziorvos és a védőnő vállalkozó 

számára mentesítést biztosít a helyi iparűzési adó alól. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: nyilvántartásba vételre jegyző 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 



  

86/2015.(XI.26.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a 2016-os adóévre változatlan mértékben állapítja meg a 

kommunális adó és a helyi iparűzési adó összegét. 2016. január 

1. napjától kezdődően a háziorvos és a védőnő vállalkozó 

számára mentesítést biztosít a helyi iparűzési adó alól. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: nyilvántartásba vételre jegyző 

 

 

 
Radicsné Kincses Mária polgármester a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság által jóváhagyásra javasolt 

rendelet tervezetet bocsátja szavazásra. 

 
A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és megalkotta a 

16/2015.(XI.26.) RENDELETÉT. (11. sz. melléklet). 
 

 

 

8.NAPIREND 

 
Tárgya: Csatlakozás az Arrabona EGTC szervezethez 

 
Írásos előterjesztés az 12. sz. mellékletben. 

 
Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatot teszi fel szavazásra: 

 
Koroncó Község Önkormányzata tagfelvételét kéri az Arrabona 

Korlátolt Felelősségű Európai Együttműködési Csoportosuláshoz. 

A Képviselő-testület e határozat melléklete szerinti Arrabona 

EGTC Alapszabályát és Egyezményét megismerte, magára nézve 

kötelezően elfogadja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Radicsné Kincses Mária 

polgármester a csatlakozással kapcsolatos dokumentumok 

aláírására. 

A Képviselő-testület döntéséről tájékoztatni kell az Arrabona 

EGTC elnökét. 

 

Határidő: 2015. december 10. 

Felelős: polgármester, jegyző 

 



Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

  

87/2015.(XI.26.)Határozat 

 
Koroncó Község Önkormányzata tagfelvételét kéri az Arrabona 

Korlátolt Felelősségű Európai Együttműködési Csoportosuláshoz. 

A Képviselő-testület e határozat melléklete szerinti Arrabona 

EGTC Alapszabályát és Egyezményét megismerte, magára nézve 

kötelezően elfogadja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Radicsné Kincses Mária 

polgármester a csatlakozással kapcsolatos dokumentumok 

aláírására. 

A Képviselő-testület döntéséről tájékoztatni kell az Arrabona 

EGTC elnökét. 

 

Határidő: 2015. december 10. 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

 

9/A.NAPIREND 

 

Tárgya: Döntést igénylő ügyek – Élelmezésvezetői feladat 

ellátása 

Írásos előterjesztés az 13. sz. mellékletben. 

 

Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke: 

 

Beszámol arról, hogy napirendet a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság megtárgyalta, javasolta a 

Koroncói Tulipános Napközi Otthonos Óvodánál közalkalmazotti 

jogviszonyban álló élelmezésvezetői feladatok ellátását végző 

jelenleg napi 4 órás munkaidőben foglalkoztatott dolgozó napi 

8 órás munkaidőben történő foglalkoztatását 2015. december hó 

01. napjától határozatlan időre. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatot teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete akként 

dönt, hogy engedélyezi a Koroncói Tulipános Napközi Otthonos 

Óvodánál közalkalmazotti jogviszonyban álló élelmezésvezetői 

feladatok ellátását végző jelenleg napi 4 órás munkaidőben 

foglalkoztatott dolgozó napi 8 órás munkaidőben történő 

foglalkoztatását 2015. december hó 01. napjától határozatlan 

időre. 



Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza az Kollerné Kantó Gabriella intézményvezetőt, 

hogy az élelmezésvezetői feladatok ellátásával megbízott 

dolgozóját nyilatkoztassa a feladatellátás vállalása 

vonatkozásában, majd foglalkoztatási jogviszonyára vonatkozó 

iratait ekként módosítsa.  

Koroncó Község Önkormányzata a személyi juttatás 

többletköltségét bérfinanszírozásra kapott normatíva terhére 

biztosítja.  

 

Határidő: 2015. november 30. 

Felelős: jegyző, intézményvezető 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 

1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

  

88/2015.(XI.26.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete akként 

dönt, hogy engedélyezi a Koroncói Tulipános Napközi Otthonos 

Óvodánál közalkalmazotti jogviszonyban álló élelmezésvezetői 

feladatok ellátását végző jelenleg napi 4 órás munkaidőben 

foglalkoztatott dolgozó napi 8 órás munkaidőben történő 

foglalkoztatását 2015. december hó 01. napjától határozatlan 

időre. 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza az Kollerné Kantó Gabriella intézményvezetőt, 

hogy az élelmezésvezetői feladatok ellátásával megbízott 

dolgozóját nyilatkoztassa a feladatellátás vállalása 

vonatkozásában, majd foglalkoztatási jogviszonyára vonatkozó 

iratait ekként módosítsa.  

Koroncó Község Önkormányzata a személyi juttatás 

többletköltségét bérfinanszírozásra kapott normatíva terhére 

biztosítja.  

 

Határidő: 2015. november 30. 

Felelős: jegyző, intézményvezető 

 

 

9/B.NAPIREND 

 

Tárgya: Döntést igénylő ügyek – Fűkasza vásárlása 

 

Írásos előterjesztés az 14. sz. mellékletben. 

 



Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke: 

 

Beszámol arról, hogy napirendet a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság megtárgyalta, javasolta a 2016. 

évi költségvetés terhére 1 db Hudqvarna 153R fűkasza-bozótvágó 

vásárlását. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatot teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete akként 

dönt, hogy engedélyezi 1 db Hudqvarna 153R fűkasza-bozótvágó 

vásárlását. 

Koroncó Község Önkormányzata a 2016.évi költségvetése terhére 

biztosítja.  

 

Határidő: 2016. március 31. 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

  

89/2015.(XI.26.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete akként 

dönt, hogy engedélyezi 1 db Hudqvarna 153R fűkasza-bozótvágó 

vásárlását. 

Koroncó Község Önkormányzata a 2016.évi költségvetése terhére 

biztosítja.  

 

Határidő: 2016. március 31. 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

9/C.NAPIREND 

 
Tárgya: Döntést igénylő ügyek – Védőnői pályázat kiírása 

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 területi védőnői munkakör betöltésére pályázatot ír ki. 

Az elfogadott pályázati kiírás a határozat melléklete. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 



Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

  

90/2015.(XI.26.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a területi védőnői munkakör betöltésére pályázatot ír ki. 

Az elfogadott pályázati kiírás a határozat melléklete. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

9/D.NAPIREND 

 
Tárgya: Döntést igénylő ügyek – Életpálya modell 

 

Írásos előterjesztés az 16. sz. mellékletben. 

 

Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke: 

 

Beszámol arról, hogy napirendet a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság megtárgyalta, javasolta a 

határozati javaslatban szereplő díjazást azzal a módosítással, 

hogy a Koroncói Polgármesteri Hivatal illetve az Önkormányzat 

dolgozói részére további 50.000.- Forint/fő összegű 

ajándékutalványt biztosít. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatot teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete béren 

kívüli juttatásként az önkormányzatnál, annak intézményeinél 

több mint 6 hónapja  aktív állományban lévő valamennyi 

foglalkoztatottja részére 50.000.- Forint/ fő összegű 

ajándékutalványt biztosít. 

Az életpálya modell szabályai szerinti díjazásban nem 

részesülő Koroncói Tulipános Napközi Otthonos Óvodában 

foglalkoztatott 7 fő közalkalmazott részére, a Koroncói 

Polgármesteri Hivatalban 4 fő részére, továbbá az 

Önkormányzatnál 2 fő részére további 50.000.-Forint/fő összegű 

ajándékutalványt biztosít. 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

önkormányzattal egyéb módon kapcsolatban álló 

foglalkoztatottak, dolgozók(4 fő) részére 30.000.- forint/fő 

ajándék(ajándékutalványt) biztosít. 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a béren 

kívüli juttatás költségének fedezetét 2015. évi költségvetése 

terhére biztosítja. 



Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 

1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

  

91/2015.(XI.26.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete béren 

kívüli juttatásként az önkormányzatnál, annak intézményeinél 

több mint 6 hónapja  aktív állományban lévő valamennyi 

foglalkoztatottja részére 50.000.- Forint/ fő összegű 

ajándékutalványt biztosít. 

Az életpálya modell szabályai szerinti díjazásban nem 

részesülő Koroncói Tulipános Napközi Otthonos Óvodában 

foglalkoztatott 7 fő közalkalmazott részére, a Koroncói 

Polgármesteri Hivatalban 4 fő részére, továbbá az 

Önkormányzatnál 2 fő részére további 50.000.-Forint/fő összegű 

ajándékutalványt biztosít. 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

önkormányzattal egyéb módon kapcsolatban álló 

foglalkoztatottak, dolgozók(4 fő) részére 30.000.- forint/fő 

ajándék(ajándékutalványt) biztosít. 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a béren 

kívüli juttatás költségének fedezetét 2015. évi költségvetése 

terhére biztosítja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

9/E.NAPIREND 

 
Tárgya: Döntést igénylő ügyek – Kormányhivatali észrevétel 

 

Dr. Cseresznyák Klára jegyző ismertette a Győr-Moson-Sopron 

Megyei Kormányhivatal észrevételét. 

  

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatot teszi fel szavazásra: 

 

1.Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a Győr- 

Moson- Sopron Megyei Kormányhivatalnak a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.törvény 133.§(2) 

bekezdésében biztosított jogkörében tett, GYB-04/1110-2/2015 

számú, önkormányzat működésére vonatkozó javaslatát 

megismerte, azzal egyetért. 



2.A Képviselő- testület felkéri a jegyzőt, hogy döntéséről a 

határozat jegyzőkönyvi kivonatának megküldésével a Győr- 

Moson- Sopron Megyei Kormányhivatalt értesítse. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

  

92/2015.(XI.26.)Határozat 

 

1.Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a Győr- 

Moson- Sopron Megyei Kormányhivatalnak a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.törvény 133.§(2) 

bekezdésében biztosított jogkörében tett, GYB-04/1110-2/2015 

számú, önkormányzat működésére vonatkozó javaslatát 

megismerte, azzal egyetért. 

2.A Képviselő- testület felkéri a jegyzőt, hogy döntéséről a 

határozat jegyzőkönyvi kivonatának megküldésével a Győr- 

Moson- Sopron Megyei Kormányhivatalt értesítse. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

9/F.NAPIREND 

 
Tárgya: Döntést igénylő ügyek – felvételi körzet kijelöléssel  

Írásos előterjesztés az 17. sz. mellékletben. 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatot teszi fel szavazásra: 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) 

és (10) bekezdése, valamint a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 

rendelet 24. § (1) bekezdése szerint kinyilvánítja azon 

véleményét, hogy a Kormányhivatal által 2015/2016. tanévre 

közzétett felvételi körzet kijelöléssel a 2016/2017. tanévre 

vonatkozóan is, módosítás nélkül egyetért az alábbiak szerint: 

Köznevelési intézmény neve: Koroncói II. Rákóczi Ferenc 

Általános Iskola 9113 Koroncó, Rákóczi u. 41. OM azonosító: 

030598 

Felvételi körzete: Koroncó település közigazgatási területe 

 



2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 

Képviselő-testület véleményét továbbítsa a Kormányhivatal 

részére. 

 

Határidő: 2015. november 30. 

Felelős: polgármester 

 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

  

93/2015.(XI.26.)Határozat 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) 

és (10) bekezdése, valamint a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 

rendelet 24. § (1) bekezdése szerint kinyilvánítja azon 

véleményét, hogy a Kormányhivatal által 2015/2016. tanévre 

közzétett felvételi körzet kijelöléssel a 2016/2017. tanévre 

vonatkozóan is, módosítás nélkül egyetért az alábbiak szerint: 

Köznevelési intézmény neve: Koroncói II. Rákóczi Ferenc 

Általános Iskola 9113 Koroncó, Rákóczi u. 41. OM azonosító: 

030598 

Felvételi körzete: Koroncó település közigazgatási területe 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 

Képviselő-testület véleményét továbbítsa a Kormányhivatal 

részére. 

 

Határidő: 2015. november 30. 

Felelős: polgármester 

 

 

 

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 

 


