
 

KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

KÉPVISELŐTESTÜLETE 

9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 

 

 

1-8/2016 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 

Polgármesteri Hivatal nagytermében 2016. július 14-án 17.30 

órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 

 

Jelen vannak: 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester 

Basák Imre települési képviselő 

Bittmann Zsolt települési képviselő 

Gaál Jenőné települési képviselő 

Kelemen Frigyes települési képviselő 

Violáné Pintér Rozália települési képviselő 

Dr. Cseresznyák Klára jegyző tanácskozási joggal 

Polgárné Sári Veronika jegyzőkönyvvezető tanácskozási joggal 

 

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. 

 
Madarász István települési képviselő távolmaradását előre 

jelezte. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester a meghívóban (2.sz. 

melléklet) közzétett napirendek tárgyalásán a tárgyalási 

sorrendre az alábbiak szerint tesz javaslatot: 

 

 

1. Napirend  

Döntés Koroncó, Táncsics utca aszfaltburkolat felújítás 

munkáira vonatkozó beszerzési eljárásban 

Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

2. 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 2016. 

július 14-én megtartott rendkívüli 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: 

 

 

43/2016.(VII.14.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 2016. 

július 14-én megtartott rendkívüli ülés napirendi pontjait 

elfogadja. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

1. NAPIREND 

 
Tárgya: Döntés Koroncó, Táncsics utca aszfaltburkolat 

felújítás munkáira vonatkozó beszerzési eljárásban 

 

  
Írásos előterjesztés az 3. sz. mellékletben. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

1./ Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megállapítja, hogy a Koroncó, Táncsics utca aszfaltburkolat 

felújítási munkálatai tárgyú beszerzési eljárásban a LANG 

SZOLG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Cím: 9081 Győrújbarát, 

István u. 213. ajánlata volt a legkedvezőbb árajánlat a 

beérkezett 3 ajánlat közül, az alábbi ajánlati áron: Nettó: 

8.308.180.-Ft + 2.243.209.-Ft ÁFA = 10.551.389.-Ft azaz 

Tízmillió-ötszázötvenegyezer-háromszáznyolcvankilenc Forint. 

 

2./ A Képviselő-testület megállapítja, hogy a második 

legkedvezőbb árajánlat a NYUDUT Útépítő, Tervező és Kivitelező 

Kft. Cím: 9026 Győr, Teleki u. 46. II/13. ajánlata volt a 

legkedvezőbb árajánlat a beérkezett 3 ajánlat közül, az alábbi 

ajánlati áron: Nettó: 8.704.017.-Ft + 2.350.085.-Ft ÁFA = 

11.054.102.-Ft azaz Tizenegymillió-ötvennégyezer-százkettő 

Forint. 

 

3./ A Képviselő-testület (mint döntőbizottság) úgy határoz, 

hogy a tárgybani beszerzési eljárás nyertese a LANG SZOLG 



 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Cím: 9081 Győrújbarát, István 

u. 213. 10.551.389.-Ft azaz Tízmillió-ötszázötvenegyezer-

háromszáznyolcvankilenc Forint bruttó ajánlati árral. 

 

4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 

tárgyban a beszerzési eljárás eredményéről az érintetteket 

tájékoztassa, szerződéseket megkösse és minden egyéb, 

szükséges jognyilatkozatot megtegyen. 

 

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: 

 

44/2016.(VII.14.)Határozat 

 

1./ Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megállapítja, hogy a Koroncó, Táncsics utca aszfaltburkolat 

felújítási munkálatai tárgyú beszerzési eljárásban a LANG 

SZOLG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Cím: 9081 Győrújbarát, 

István u. 213. ajánlata volt a legkedvezőbb árajánlat a 

beérkezett 3 ajánlat közül, az alábbi ajánlati áron: Nettó: 

8.308.180.-Ft + 2.243.209.-Ft ÁFA = 10.551.389.-Ft azaz 

Tízmillió-ötszázötvenegyezer-háromszáznyolcvankilenc Forint. 

 

2./ A Képviselő-testület megállapítja, hogy a második 

legkedvezőbb árajánlat a NYUDUT Útépítő, Tervező és Kivitelező 

Kft. Cím: 9026 Győr, Teleki u. 46. II/13. ajánlata volt a 

legkedvezőbb árajánlat a beérkezett 3 ajánlat közül, az alábbi 

ajánlati áron: Nettó: 8.704.017.-Ft + 2.350.085.-Ft ÁFA = 

11.054.102.-Ft azaz Tizenegymillió-ötvennégyezer-százkettő 

Forint. 

 

3./ A Képviselő-testület (mint döntőbizottság) úgy határoz, 

hogy a tárgybani beszerzési eljárás nyertese a LANG SZOLG 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Cím: 9081 Győrújbarát, István 

u. 213. 10.551.389.-Ft azaz Tízmillió-ötszázötvenegyezer-

háromszáznyolcvankilenc Forint bruttó ajánlati árral. 

 

4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 

tárgyban a beszerzési eljárás eredményéről az érintetteket 

tájékoztassa, szerződéseket megkösse és minden egyéb, 

szükséges jognyilatkozatot megtegyen. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

 

 

 

 



 

2/A.NAPIREND 

 
Tárgya: Döntést igénylő ügyek – Sportpark kialakítására 

vonatkozó pályázat 

  
Írásos előterjesztés az 4. sz. mellékletben. 

 

Gaál Jenőné települési képviselő, a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság elnöke: 

 

Beszámol arról, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság megtárgyalta, javasolja a 

kérelem benyújtását 1 db D típusú kültéri sportpark 

kialakítására, futókör kialakítását nem igényli. 

 

 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemzeti 

Fejlesztési Minisztérium által közzétett, a Nemzeti 

Szabadidős- Egészség Sportpark Programban való részvételről 

szóló tájékoztatóban foglaltakat megismerve akként dönt, hogy 

kérelmet nyújt be 1 darab D típusú (minimális alapterület 90 

m2) kültéri sportpark kialakítására , melyet a helyi 

sajátosságok figyelembe vételével a kizárólagos tulajdonában 

lévő Koroncó, Rákóczi u. 46. – 48. sz. alatt lévő 39/10 hrsz-ú 

ingatlanán kíván elhelyezni. 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete akként 

dönt, hogy a kérelmében további lehetőségként a futókör 

kialakítását nem igényli. 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

tájékoztatóban foglalt kötelezettségeket megismerte, azokat 

tudomásul vette, teljesítésüket pedig vállalja, egyben 

felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a kérelem 

benyújtásával kapcsolatos intézkedéseket megtegye, illetve a 

szükséges jognyilatkozatokat aláírja. 

 

Határidő: 2016. augusztus 10. 

Felelős: polgármester 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és  

tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta: 

 

45/2016.(VII.14.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemzeti 

Fejlesztési Minisztérium által közzétett, a Nemzeti 

Szabadidős- Egészség Sportpark Programban való részvételről 

szóló tájékoztatóban foglaltakat megismerve akként dönt, hogy 



 

kérelmet nyújt be 1 darab D típusú (minimális alapterület 90 

m2) kültéri sportpark kialakítására , melyet a helyi 

sajátosságok figyelembe vételével a kizárólagos tulajdonában 

lévő Koroncó, Rákóczi u. 46. – 48. sz. alatt lévő 39/10 hrsz-ú 

ingatlanán kíván elhelyezni. 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete akként 

dönt, hogy a kérelmében további lehetőségként a futókör 

kialakítását nem igényli. 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

tájékoztatóban foglalt kötelezettségeket megismerte, azokat 

tudomásul vette, teljesítésüket pedig vállalja, egyben 

felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a kérelem 

benyújtásával kapcsolatos intézkedéseket megtegye, illetve a 

szükséges jognyilatkozatokat aláírja. 

 

Határidő: 2016. augusztus 10. 

Felelős: polgármester 

 

2/B.NAPIREND 

 
Tárgya: Döntést igénylő ügyek – sebességcsökkentő 

forgalomtechnikai berendezések ügye 

  
Írásos előterjesztés az 5. sz. mellékletben. 

 

Kelemen Frigyes települési képviselő: 

 

Nem szabad felszedni, az autók nem fognak megfelelő 

sebességgel közlekedni. 

 

Dr. Cseresznyák Klára jegyző: 

 

Nem tudnak pihenni az ott lakók, folyatosan jelzik a 

problémát. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester: 

 

Már olyanok is bejönnek, akik egyébként türelmesek. 

 

Violáné Pintér Rozália települési képviselő: 

 

Aki nem jó alvó azok persze nem tudnak pihenni. 

 

Bittmann Zsolt települési képviselő: 

 

A sebességet valahogy csökkenteni kell. Nincs járda azon az 

úton, hogyan mennek el a buszra? 

A kocsi bejárókat úgy csinálták meg, hogy még véletlenül sem 

lehet járdát csinálni. Ne csak az legyen hogy felbontjuk, de 

tenni kell valamit, ne legyen probléma. 

 

 



 

 

Kelemen Frigyes települési képviselő: 

 

Azon az utcán nem tud odamenni a buszmegállóba járdán csak az 

utcán. Meg kell nézni hogyan lehet oda járdát építeni. 

A községet képviseljük, mások kérték a kihelyezését. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester: 

 

Mi tettünk a forgalom lassításának érdekében, amely nem hozott 

eredményt, mivel a forgalom nem lassult le, ezért feleslegesen 

zavarjuk az ott lakókat. Meg kell vizsgálni a járdaépítés 

lehetőségét. 

 

Kelemen Frigyes települési képviselő: 

 

Lehetne kamerát feltenni. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester: 

 

Kérni fogom a rendőrségtől, hogy mérjék rendszeresen a 

Széchenyi utcában közlekedők sebességét. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete akként 

dönt, hogy a Koroncó, Széchenyi utcában elhelyezett 2 darab 

forgalomlassító útküszöböt a munkát kivitelező céggel 

visszabontatja mivel az úton közlekedő gépjárművek nagyrészt 

haladási sebességüket nem csökkentve közelítik meg azokat – 

fokozott zajhatást keltve ezáltal -, így az elhelyezett 

forgalomlassító eszközök közlekedésbiztonság (gyorshajtások 

visszaszorítása) szempontjából a várt eredményt nem hozták 

meg. A döntés végrehajtása az Önkormányzat költségvetésére 

tekintettel kihatással nem jár. 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ezzel 

egyidejűleg kezdeményezi azon intézkedések megkezdését, 

amelyek az utcában élők biztonságérzetét közlekedésbiztonság 

tekintetében javítja. Első lépésként a forgalomlassító 

technikai berendezések eltávolításával párhuzamosan 

kezdeményezi, hogy a rendőrség ideiglenes traffipax 

berendezések kihelyezésével heti - két heti rendszerességgel a 

Széchenyi utcában sebességmérést végezzen, ezáltal a 

gyorshajtás időszakosan visszaszorítható. Másodsorban Koroncó 

Község Önkormányzatának Képviselő-testülete azon szakaszon, 

ahol a Széchenyi utcában a gyalogjárda nincs megépítve 

felméreti annak kivitelezésének költségét, melynek ismeretében 

a későbbiekben dönt a járdaszakasz megépítéséről. 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 

polgármestert és jegyzőt, hogy a döntésben foglalt 

intézkedések végrehatása ügyében a szükséges intézkedéseket 

tegyék meg. 



 

 

Határidő: 2016. augusztus 30. 

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: 

 

46/2016.(VII.14.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete akként 

dönt, hogy a Koroncó, Széchenyi utcában elhelyezett 2 darab 

forgalomlassító útküszöböt a munkát kivitelező céggel 

visszabontatja mivel az úton közlekedő gépjárművek nagyrészt 

haladási sebességüket nem csökkentve közelítik meg azokat – 

fokozott zajhatást keltve ezáltal -, így az elhelyezett 

forgalomlassító eszközök közlekedésbiztonság (gyorshajtások 

visszaszorítása) szempontjából a várt eredményt nem hozták 

meg. A döntés végrehajtása az Önkormányzat költségvetésére 

tekintettel kihatással nem jár. 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ezzel 

egyidejűleg kezdeményezi azon intézkedések megkezdését, 

amelyek az utcában élők biztonságérzetét közlekedésbiztonság 

tekintetében javítja. Első lépésként a forgalomlassító 

technikai berendezések eltávolításával párhuzamosan 

kezdeményezi, hogy a rendőrség ideiglenes traffipax 

berendezések kihelyezésével heti - két heti rendszerességgel a 

Széchenyi utcában sebességmérést végezzen, ezáltal a 

gyorshajtás időszakosan visszaszorítható. Másodsorban Koroncó 

Község Önkormányzatának Képviselő-testülete azon szakaszon, 

ahol a Széchenyi utcában a gyalogjárda nincs megépítve 

felméreti annak kivitelezésének költségét, melynek ismeretében 

a későbbiekben dönt a járdaszakasz megépítéséről. 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 

polgármestert és jegyzőt, hogy a döntésben foglalt 

intézkedések végrehatása ügyében a szükséges intézkedéseket 

tegyék meg. 

 

Határidő: 2016. augusztus 30. 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2/C.NAPIREND 

 
Tárgya: Döntést igénylő ügyek – Útépítési tervek ügye 

  
Írásos előterjesztés az 6. sz. mellékletben. 

 

Gaál Jenőné települési képviselő, a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság elnöke: 

 

Beszámol arról, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság megtárgyalta, az 

előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását 

javasolja.  

 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete akként 

dönt, hogy az Önkormányzat 2016. évi költségvetése terhére 

elkészítteti a Cseralja utca, Ady Endre utca folytatása, 

Honvéd utca, Kelta utca valamint a Bajcsy-Zsilinszky utca 

útépítési engedélyezési terveit. 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 

polgármestert, hogy a tervek elkészíttetése ügyében a 

szükséges intézkedéseket tegye meg. 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 

jegyzőt, hogy a soron következő költségvetési rendelet 

módosításakor a tervek elkészítésének pénzügyi fedezetére 

csoportosítson át 3.500.000.-Forint keretösszeget. 

 

Határidő: folyamatos 

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: 

 

47/2016.(VII.14.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete akként 

dönt, hogy az Önkormányzat 2016. évi költségvetése terhére 

elkészítteti a Cseralja utca, Ady Endre utca folytatása, 

Honvéd utca, Kelta utca valamint a Bajcsy-Zsilinszky utca 

útépítési engedélyezési terveit. 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 

polgármestert, hogy a tervek elkészíttetése ügyében a 

szükséges intézkedéseket tegye meg. 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 

jegyzőt, hogy a soron következő költségvetési rendelet 

módosításakor a tervek elkészítésének pénzügyi fedezetére 

csoportosítson át 3.500.000.-Forint keretösszeget. 



 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester megköszönte a meghívottak 

megjelenését, majd a Képviselő-testületi ülést bezárta. 

 

 
 

                              K.m.f. 

 

 

 

 

    Radicsné Kincses Mária             dr. Cseresznyák Klára 

         polgármester                         jegyző 


