
KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

KÉPVISELŐTESTÜLETE 

9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 

 

1-11/2016 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 

Polgármesteri Hivatal nagytermében 2016. november 3-án 17.30 

órai kezdettel megtartott üléséről. 

 

Jelen vannak: 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester 

Basák Imre települési képviselő 

Bittmann Zsolt települési képviselő 

Gaál Jenőné települési képviselő 

Kelemen Frigyes települési képviselő 

Madarász István települési képviselő 

Violáné Pintér Rozália települési képviselő 

Dr. Cseresznyák Klára jegyző tanácskozási joggal 

Perjámosi Csabáné 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 

6 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 

    A község egészségügyi helyzetének alakulása 

    Előadó: dr. Mihály Sándor háziorvos 

 



4. Napirend 

   Helyi körzeti megbízott beszámolója 

   Előadó: Maloun Tamás r.zászlós 

 

5. Napirend 

   Koroncói Polgárőr Egyesület beszámolója 

   Előadó: Madarász István elnök 

 

6. Napirend 

   Az önkormányzat tulajdonában lévő Ady u. 436/6 hrsz.     

   alatti telekingatlan értékesítése 

Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

         

7. Napirend 

   A Koroncói Tulipános Napközi Otthonos Óvoda alapító  

   okiratának módosítása 

   Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

         

8. Napirend 

   Döntést igénylő ügyek 

   Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

Zárt ülés 

 

9. Napirend 

    Döntés a védőnői álláshely betöltésére vonatkozó pályázat  

    elbírálásról 

Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 2016. 

november 3-án megtartott ülés napirendi pontjait elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

69/2016.(XI.03.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 2016. 

november 3-án megtartott ülés napirendi pontjait elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: 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 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

  

70/2016.(XI.03.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a község 

egészségügyi helyzetének alakulásáról szóló beszámolót 

elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

 



 

 

4.NAPIREND 

 
Tárgya: Helyi körzeti megbízott beszámolója 

  
Írásos előterjesztés az 6. 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 7 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

  

71/2016.(XI.03.)Határozat 

 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi 

körzeti megbízott beszámolóját elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

5.NAPIREND 

 
Tárgya: Polgárőr Egyesület vezetőjének beszámolója 

  
Írásos előterjesztés az 7. 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: 



 

  

72/2016.(XI.03.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgárőr 

Egyesület beszámolóját elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 
 

 

 

6.NAPIREND 

 
Tárgya: Az önkormányzat tulajdonában lévő Ady u. 436/6 hrsz.     

        alatti telekingatlan értékesítése 

 

 
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: 

 
1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Koroncó belterület 435/6 hrsz-ú ingatlan értékesítésére 

pályázatot ír ki a jelen határozat mellékletébe foglalt 

pályázati kiírás szerint. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázati 

felhívás közzétételére. 

 

 

Határidő: a pályázati felhívás szerint 

Felelős: polgármester 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

  

73/2016.(XI.03.)Határozat 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Koroncó 
belterület 435/6 hrsz-ú ingatlan értékesítésére pályázatot ír 

ki a jelen határozat mellékletébe foglalt pályázati kiírás 

szerint. 



2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázati 

felhívás közzétételére. 

 

 

Határidő: a pályázati felhívás szerint 

Felelős: polgármester 

 

 

7.NAPIREND 

 
Tárgya:    A Koroncói Tulipános Napközi Otthonos Óvoda alapító  

okiratának módosítása 

 

Írásos előterjesztés az 9. sz. mellékletben. 

 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatot teszi fel szavazásra: 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Koroncói Tulipános Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratának 

módosítását az 1. melléklet szerint, az egységes szerkezetű 

alapító okiratot pedig a 2. melléklet szerinti formában és 

tartalommal jóváhagyja. 

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

okiratot és az egységes szerkezetű alapító okiratot a MÁK 

Törzskönyvi Nyilvántartása és az Óvoda részére küldje meg. 

 

Határidő: 8 nap 

Felelős: jegyző 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

  

74/2016.(XI.03.)Határozat 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Koroncói Tulipános Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratának 

módosítását az 1. melléklet szerint, az egységes szerkezetű 

alapító okiratot pedig a 2. melléklet szerinti formában és 

tartalommal jóváhagyja. 

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

okiratot és az egységes szerkezetű alapító okiratot a MÁK 

Törzskönyvi Nyilvántartása és az Óvoda részére küldje meg. 

 

Határidő: 8 nap 

Felelős: jegyző 

 

 



8/A.NAPIREND 

 
Tárgya: Döntést igénylő ügyek – Országos Mentőszolgálat 

Alapítvány támogatása 

Írásos előterjesztés az 10. sz. mellékletben. 

 

Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke: 

 

Beszámol arról, hogy napirendet a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság megtárgyalta, javasolta az 

Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatását 20.000.-Ft 

összeggel. 

 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatot teszi fel szavazásra: 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

elhatározza, hogy az Országos Mentőszolgálat Alapítvány (1182 

Budapest, Királyhágó u. 70. bankszámlaszám:10800007-68164029) 

20.000.-Ft összeggel támogatja a Győri Mentőállomás részére 

mentéstechnikai eszközök beszerzése céljából. 

2. Felkéri a jegyzőt, hogy a 2016. évi költségvetés 

tartalékából intézkedjék az összeg elkülönítésé és a támogatási 

összegnek az Alapítvány részére történő eljuttatása iránt. 

 

Határidő: 2016. november 30. 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

  

75/2016.(XI.03.)Határozat 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

elhatározza, hogy az Országos Mentőszolgálat Alapítvány (1182 

Budapest, Királyhágó u. 70. bankszámlaszám:10800007-68164029) 

20.000.-Ft összeggel támogatja a Győri Mentőállomás részére 

mentéstechnikai eszközök beszerzése céljából. 

2. Felkéri a jegyzőt, hogy a 2016. évi költségvetés 

tartalékából intézkedjék az összeg elkülönítésé és a támogatási 

összegnek az Alapítvány részére történő eljuttatása iránt. 

 

Határidő: 2016. november 30. 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

 



8/B.NAPIREND 

 

Tárgya: Döntést igénylő ügyek – Döntés utcanévről 

Írásos előterjesztés az 11. sz. mellékletben. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatot teszi fel szavazásra: 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Koroncó belterület 1001/6 hrsz-ú ingatlant Ifjúság utca 

elnevezéssel látja el. 

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

elnevezésről az illetékes postai, közlekedési, ingatlan-

nyilvántartó szerveket, közszolgáltató társaságokat, valamint a 

lakosságot tájékoztassa, a címjegyzékbe történő bejegyzéséről 

gondoskodjon. 

 

 

Határidő: első pontra azonnal, 2. pontra 2016. november 30. 

Felelős: 1 pontra polgármester, 2. pontra jegyző 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

  

76/2016.(XI.03.)Határozat 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Koroncó belterület 1001/6 hrsz-ú ingatlant Ifjúság utca 

elnevezéssel látja el. 

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

elnevezésről az illetékes postai, közlekedési, ingatlan-

nyilvántartó szerveket, közszolgáltató társaságokat, valamint a 

lakosságot tájékoztassa, a címjegyzékbe történő bejegyzéséről 

gondoskodjon. 

 

 

Határidő: első pontra azonnal, 2. pontra 2016. november 30. 

Felelős: 1 pontra polgármester, 2. pontra jegyző 

 

8/C.NAPIREND 

 
Tárgya: Döntést igénylő ügyek – Nemes György használati díj 

igénye 

 

Írásos előterjesztés az 12. sz. mellékletben. 



 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatot teszi fel szavazásra: 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza dr. Cseresznyák Klára jegyzőt, hogy a Győri Járási 

Hivatal Járási Földhivatalában az Önkormányzat képviseletében 

eljárva a Győr külterület 01622/1 hrsz-ú, Nemes György 

kizárólagos tulajdonában lévő ingatlanán található, Koroncó 

Község Önkormányzatát megillető szennyvízvezetési szolgalmi 

joggal kapcsolatosan az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés 

alapjául szolgáló iratokba betekintést kérjen. 

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

Földhivatalban található iratanyag alapján Nemes György 

használati díj igényével kapcsolatos döntést a soron következő 

képviselő-testületi ülésre készítse elő. 

 

Határidő: soron következő képviselő-testületi ülés 

Felelős: jegyző 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

  

77/2016.(XI.03.)Határozat 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza dr. Cseresznyák Klára jegyzőt, hogy a Győri Járási 

Hivatal Járási Földhivatalában az Önkormányzat képviseletében 

eljárva a Győr külterület 01622/1 hrsz-ú, Nemes György 

kizárólagos tulajdonában lévő ingatlanán található, Koroncó 

Község Önkormányzatát megillető szennyvízvezetési szolgalmi 

joggal kapcsolatosan az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés 

alapjául szolgáló iratokba betekintést kérjen. 

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

Földhivatalban található iratanyag alapján Nemes György 

használati díj igényével kapcsolatos döntést a soron következő 

képviselő-testületi ülésre készítse elő. 

 

Határidő: soron következő képviselő-testületi ülés 

Felelős: jegyző 

 

8/D.NAPIREND 

 
Tárgya: Döntést igénylő ügyek – Együttműködési megállapodás az 

Észak - dunántúli Vízügyi Igazgatósággal  

 

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 

határozati javaslat elfogadását. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatot teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul 

ahhoz, hogy az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatósággal (Győr, 

Árpád u. 28-32.) az Önkormányzat képviseletében eljárva Radicsné 

Kincses Mária polgármester a határozat mellékletét képező 

együttműködési megállapodást megkösse. 

 

Határidő: 2016. december 31. 

Felelős: polgármester 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

  

78/2016.(XI.03.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul 

ahhoz, hogy az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatósággal (Győr, 

Árpád u. 28-32.) az Önkormányzat képviseletében eljárva Radicsné 

Kincses Mária polgármester a határozat mellékletét képező 

együttműködési megállapodást megkösse. 

 

Határidő: 2016. december 31. 

Felelős: polgármester 

 

8/E.NAPIREND 

 
Tárgya: Döntést igénylő ügyek – A szociális tűzifa támogatás 

helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása 

 

 

Rendelettervezet 14. sz. mellékletben. 

 

 
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 

11/2016.(XI.04.) RENDELETÉT. (15. sz. melléklet). 



 

 

8/F.NAPIREND 

 
Tárgya: Döntést igénylő ügyek –  Az SZMSZ módosítása 

 

Írásos előterjesztés a 16. sz. mellékletben, rendelettervezet a 

17. sz. mellékletben. 

 

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 

12/2016.(XI.04.) RENDELETÉT. (18. sz. melléklet). 
 

8/G.NAPIREND 

 
Tárgya: Döntést igénylő ügyek –  Külön juttatás biztosítása  

 

Radicsné Kincses Mária polgármester tájékoztatja a Képviselő-

testületet, hogy a Pedagógusok Szakszervezete azzal a kéréssel 

fordult az Önkormányzathoz, hogy egyszeri 75.000.-Ft-os 

juttatást adjon a dolgozók részére. 

Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat 2016. évi költségvetés 

lehetővé teszi, javaslom, hogy a Képviselő-testület juttasson az 

Önkormányzatnál és intézményeinél valamennyi 2016. január 1-től 

jogviszonyban álló dolgozója részére december hónapban egy havi 

munkabérének megfelelő összegű juttatást. 

 

Radicsné Kincses Mária és Basák Imre bejelentette, hogy a 

döntéshozatalban nem kíván részt venni. 

 

Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke: 

 

Beszámol arról, hogy napirendet a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság megtárgyalta, javasolta a 

alkalmazottak részére a juttatást biztosítását. 

 

Az alábbi határozati javaslat jóváhagyását kérte: 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a Koroncó Község Önkormányzatnál és intézményeinél 

2016. január 1-től alkalmazásban álló dolgozók részére december 

hónapban 1 havi munkabérnek megfelelő összegű juttatást nyújt. 



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

javaslatban foglalt döntés fedezetét az Önkormányzat 2016. évi 

költségvetése terhére biztosítsa. 

 

Határidő: 2016. december 15. 

Felelős: jegyző 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 5 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

  

79/2016.(XI.03.)Határozat 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a Koroncó Község Önkormányzatnál és intézményeinél 

2016. január 1-től alkalmazásban álló dolgozók részére december 

hónapban 1 havi munkabérnek megfelelő összegű juttatást nyújt. 

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

javaslatban foglalt döntés fedezetét az Önkormányzat 2016. évi 

költségvetése terhére biztosítsa. 
 

Határidő: 2016. december 15. 

Felelős: jegyző 

 
 

Radicsné Kincses Mária polgármester megköszönte a meghívottak 

megjelenését, képviselő-társait pedig megkérte, hogy munkájukat 

zárt ülésen folytassák. 

 

                              K.m.f. 

 

 

 

    Radicsné Kincses Mária             dr. Cseresznyák Klára 

         polgármester                         jegyző 

 


