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2271/2018 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 

Polgármesteri Hivatal nagytermében 2018. december 7-én 17.30 

órai kezdettel megtartott üléséről. 

 

Jelen vannak: 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester 

Basák Imre települési képviselő 

Bittman 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 

Lakosság részéről 5 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 meghívóban (2.sz. melléklet) közzétett 

napirendek tárgyalási sorrendjének módosítására, valamint  

pótnapirend tárgyalására tesz javaslatot az alábbiak szerint: 

 

1. Napirend 

 Közmeghallgatás 

Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

2. Napirend  

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és 

a két ülés között történt fontosabb eseményekről 

Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

3. Napirend 

Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról 

Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

 



4. Napirend 

    Települési Arculati Kézikönyv és településképi rendelet  

    elfogadása 

    Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

5. Napirend 

    Beszámoló az adóztatásról 

    Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

6. Napirend 

    A Koroncói Tulipános Napközi Otthonos Óvoda 2017/2018.  

    nevelési évre szóló beszámolója és a 2018/2019. évi  

    Munkaterve 

    Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

7. 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 2018. 

december 7-én 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: 

 

75/2018.(XII.07.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 2018. 

december 7-én megtartott ülés napirendi pontjait elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

1. NAPIREND 
 

Tárgya: Közmeghallgatás  

 

Radicsné Kincses Mária polgármester beszámolót a lakóhelyi 

környezet állapotának alakulásáról. Kérte, hogy a beszámolóval 

kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket, javaslatokat tegyék meg. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 



A napirendi pont folytatásaként az érdeklődő lakosság részéről 

kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

 

2. NAPIREND 
 

 
Polgármester előterjesztése a 3. sz. mellékletben. 

 

A Képviselő-testület a beszámolót egyhangúlag elfogadta. 

 

 

3. NAPIREND 
 

A polgármester előterjesztése a 4. sz. melléklet szerint. 

 

Az előterjesztést a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.  

 

4.NAPIREND 

 
Tárgya: Települési Arculati Kézikönyv és településképi rendelet  

elfogadása 

  
Írásos előterjesztés az 5. sz. mellékletben, rendelettervezet 

a 6. sz. mellékletben. 

 

Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke: 

 

Beszámol arról, hogy napirendet a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság megtárgyalta, javasolja a 

határozati javaslat és a rendelet elfogadását. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatot teszi fel szavazásra: 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 

eszközökről , valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 21., 

43A és 43/B §-a alapján Koroncó Község településképi arculati 

kézikönyvét a jelen határozat 1. sz. mellékletében foglaltak 

szerint fogadja el és adja ki. 

2. A Képviselő-testület felkéri és felhatalmazza a polgármestert 
a kézikönyv közlésével és a közzétételével kapcsolatosan 

előírt intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 1. azonnal; 2. 15 napon belül 

Felelős: polgármester 

 



Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

76/2018.(XII.07.)Határozat 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 

eszközökről , valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 21., 

43A és 43/B §-a alapján Koroncó Község településképi 

arculati kézikönyvét a jelen határozat 1. sz. mellékletében 

foglaltak szerint fogadja el és adja ki. 

2. A Képviselő-testület felkéri és felhatalmazza a 

polgármestert a kézikönyv közlésével és a közzétételével 

kapcsolatosan előírt intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 1. azonnal; 2. 15 napon belül 

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 

13/2018.(XII08.) RENDELETÉT. (7. sz. melléklet). 
 

 

5. NAPIREND 

 
 

Tárgya: Beszámoló az adóztatásról 

 

Írásos előterjesztés az 8. sz. mellékletben. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 
 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

adóztatásról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 



 

77/2018.(XII.07.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

adóztatásról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 

 
 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 
 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

kinyilvánítja azon szándékát, hogy a helyi gazdasági fejlődés, 

új munkahelyek teremtése és az adóbevételek növelése érdekében 

támogatni kívánja az új vállalkozások letelepedését Koroncón, 

adókedvezmény bevezetése útján. 

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

vállalkozások részére nyújtandó adókedvezmény bevezetésére 

vonatkozó eljárásrendet dolgozza ki. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: 2019. február 28. 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

78/2018.(XII.07.)Határozat 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

kinyilvánítja azon szándékát, hogy a helyi gazdasági fejlődés, 

új munkahelyek teremtése és az adóbevételek növelése érdekében 

támogatni kívánja a új vállalkozások letelepedését Koroncón, 

adókedvezmény bevezetése útján. 

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

vállalkozások részére nyújtandó adókedvezmény bevezetésére 

vonatkozó eljárásrendet dolgozza ki. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: 2019. február 28. 

 

6.NAPIREND 
 

Tárgya: A Koroncói Tulipános Napközi Otthonos Óvoda beszámolója 

a 2017/2018-as nevelési évről, valamint a 2018/2019-es nevelési 

év munkaterve 

 

Írásos előterjesztés az 9. sz. mellékletben. 

 



Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja 

a Koroncói Tulipános Napközi Otthonos Óvoda 2017/2018-as 

nevelési évről szóló beszámolóját, és a 2018/2019-es nevelési év 

munkatervét. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: intézményvezető 

 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 

79/2018.(XII.07.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja 

a Koroncói Tulipános Napközi Otthonos Óvoda 2017/2018-as 

nevelési évről szóló beszámolóját, és a 2018/2019-es nevelési év 

munkatervét. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: intézményvezető 
 

 

7/A.NAPIREND 
 
Tárgya: Döntést igénylő ügyek – Közbeszerzési terv módosítása 

 

Írásos előterjesztés az 10. sz. mellékletben. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi 

közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal 

módosítja, valamint a módosított közbeszerzési tervet 

jóváhagyja. 

 

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: 

 

 

 



80/2018.(XII.07.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi 

közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal 

módosítja, valamint a módosított közbeszerzési tervet 

jóváhagyja. 
 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző  
 

 

7/B.NAPIREND 
 
Tárgya: Döntést igénylő ügyek 

 

dr. Cseresznyák Klára jegyző tájékoztatja Képviselő-testületet 

a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal GYB-04/938-2/2018. 

iktatószámú törvényességi felhívásról.  

 

Annak megtárgyalását követően Radicsné Kincses Mária 

polgármester a következő határozati javaslatot teszi fel 

szavazásra: 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 48/2018. 

VIII. 08.) sz. határozatát visszavonja. 

2. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete akként 

dönt, hogy az Önkormányzat 2018. évi költségvetése terhére + 

2.860.000.-Forint előirányzatot biztosít a Koroncói 

Polgármesteri Hivatal részére személyi jellegű kifizetések 

teljesítéséhez.  
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a 

többletforrást a Koroncói Polgármesteri Hivatalban dolgozó 

köztisztviselők javadalmazására használja fel. 
4. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a soron következő 

költségvetési rendelet módosításakor az átcsoportosítást vezesse 

át. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző  

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

81/2018.(XII.07.)Határozat 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 48/2018. 

VIII. 08.) sz. határozatát visszavonja. 

2. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete akként 

dönt, hogy az Önkormányzat 2018. évi költségvetése terhére + 

2.860.000.-Forint előirányzatot biztosít a Koroncói 



Polgármesteri Hivatal részére személyi jellegű kifizetések 

teljesítéséhez.  
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a 

többletforrást a Koroncói Polgármesteri Hivatalban dolgozó 

köztisztviselők javadalmazására használja fel. 
4. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a soron következő 

költségvetési rendelet módosításakor az átcsoportosítást vezesse 

át. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző  

 

 

 

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 

 

 


