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1092/2019 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 

Polgármesteri Hivatal nagytermében 2019. április 25-én 17.30 

órai kezdettel megtartott üléséről. 

 

 

Jelen vannak: 

 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester 

Basák Imre 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 

 

 

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 

Pályázat benyújtása az önkormányzati feladatellátást 

szolgáló fejlesztések támogatására  

Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

4. Napirend 

Konzorciumi együttműködési megállapodás jóváhagyása 

Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

5. Napirend 

Gyermeknapi Horgászverseny támogatása 

Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

6. Napirend 

Döntést igénylő ügyek 

 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 2019. 

április 25-én 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: 

 

26/2019.(IV.25.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 2019. 

április 25-én 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: Pályázat benyújtása az önkormányzati feladatellátást 

szolgáló fejlesztések támogatására  

  
Írásos előterjesztés az 5. sz. mellékletben. 

 

Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke: 

 

Beszámol arról, hogy napirendet a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság megtárgyalta, az előterjesztésben 

szereplő határozati javaslat elfogadását javasolja.  

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri 

Koroncó Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalát, hogy 

nyújtsa be pályázatát a helyi önkormányzatokért felelős 

miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen a 

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi 

L. törvény 3. melléklet II.2. pont a), b) és c) pontok szerint 

meghirdetett önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatására vonatkozóan. 

 

2./ A projekt (Koroncó, Petőfi utca hrsz: 289) bruttó bekerülési 

értéke: 22.153.910.-Forint, ebből a megpályázandó, vissza nem 

térítendő támogatás összege: 15.000.000.-Forint, az önrész pedig 

7.153.910.-Forint. 

 

3./ A pályázati önrész fedezetét Koroncó Község Önkormányzata a 

2019. évi költségvetésében elkülöníti, a szükséges saját 

bevételei terhére biztosítja. 

 

4./ Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri 

a jegyzőt, hogy a soron következő költségvetési rendelet 

módosításakor a fedezetet átcsoportosítás végrehajtásával 

különítse el. 

 

5./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

pályázat elkészítésével, benyújtásával, valamint a pályázat 

nyertessége esetén a projekt megvalósításával kapcsolatos 

intézkedéseket végrehajtsa. 



 

Határidő: 2019. május 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: 

 

27/2019.(IV.25.)Határozat 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri 

Koroncó Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalát, hogy 

nyújtsa be pályázatát a helyi önkormányzatokért felelős 

miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen a 

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi 

L. törvény 3. melléklet II.2. pont a), b) és c) pontok szerint 

meghirdetett önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatására vonatkozóan. 

 

2./ A projekt (Koroncó, Petőfi utca hrsz: 289) bruttó bekerülési 

értéke: 22.153.910.-Forint, ebből a megpályázandó, vissza nem 

térítendő támogatás összege: 15.000.000.-Forint, az önrész pedig 

7.153.910.-Forint. 

 

3./ A pályázati önrész fedezetét Koroncó Község Önkormányzata a 

2019. évi költségvetésében elkülöníti, a szükséges saját 

bevételei terhére biztosítja. 

 

4./ Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri 

a jegyzőt, hogy a soron következő költségvetési rendelet 

módosításakor a fedezetet átcsoportosítás végrehajtásával 

különítse el. 

 

5./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

pályázat elkészítésével, benyújtásával, valamint a pályázat 

nyertessége esetén a projekt megvalósításával kapcsolatos 

intézkedéseket végrehajtsa. 

 

Határidő: 2019. május 31. 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

 

4.NAPIREND 

 
Tárgya: Konzorciumi együttműködési megállapodás jóváhagyása 

 
Írásos előterjesztés a 6. sz. mellékletben. 

 

 

 



Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke: 

 

Beszámol arról, hogy napirendet 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 a Koroncó 

Községi Sport- és Szabadidősport Egyesülettel (9113 Koroncó, 

Szent László u. 62.) megkötésre kerülő „KONZORCIUMI 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS támogatásban részesített projekt 

megvalósítására 2019” című dokumentumot megismerte, annak 

tartalmát jóváhagyja, egyben felhatalmazza Koroncó Község 

Önkormányzatának képviseletében Radicsné Kincses Mária 

polgármestert annak aláírására. 

 

 

Határidő: 2019. április 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: 

 

 28/2019.(IV.25.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Koroncó 

Községi Sport- és Szabadidősport Egyesülettel (9113 Koroncó, 

Szent László u. 62.) megkötésre kerülő „KONZORCIUMI 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS támogatásban részesített projekt 

megvalósítására 2019” című dokumentumot megismerte, annak 

tartalmát jóváhagyja, egyben felhatalmazza Koroncó Község 

Önkormányzatának képviseletében Radicsné Kincses Mária 

polgármestert annak aláírására. 

 

 

Határidő: 2019. április 30. 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

 

 

5.NAPIREND 

 
Tárgya: Koroncói Sport Horgász Egyesület – Gyereknapi 

horgászverseny támogatása 

 

Írásos előterjesztés a 7. sz. mellékletben. 



Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke: 

 

Beszámol arról, hogy napirendet 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 egyszeri 

vissza nem térítendő 50.000.-Forint összegű támogatást nyújt a 

Koroncói Sport Horgász Egyesület 2019. május 26-án megrendezésre 

kerülő gyereknapi horgászversenyhez, melyet az Önkormányzat 

2019. évi költségvetésében rendelkezésre álló civil szervezetek 

támogatására elkülönített keret terhére biztosít. 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 

jegyzőt a támogatási szerződés elkészítésére, a polgármestert 

pedig felhatalmazza annak aláírására. 

 

 

Határidő: 2019. május 15. 

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: 

 

 29/2019.(IV.25.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyszeri 

vissza nem térítendő 50.000.-Forint összegű támogatást nyújt a 

Koroncói Sport Horgász Egyesület 2019. május 26-án megrendezésre 

kerülő gyereknapi horgászversenyhez, melyet az Önkormányzat 

2019. évi költségvetésében rendelkezésre álló civil szervezetek 

támogatására elkülönített keret terhére biztosít. 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 

jegyzőt a támogatási szerződés elkészítésére, a polgármestert 

pedig felhatalmazza annak aláírására. 

 

 

Határidő: 2019. május 15. 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6/A.NAPIREND 

 
Tárgya: Döntést igénylő ügyek – Régi Orvosi rendelő értékesítése 

 

Írásos előterjesztés a 8. sz. mellékletben. 

 

 

Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke: 

 

Beszámol arról, hogy napirendet a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság megtárgyalta, az előterjesztésben 

szereplő határozati javaslat elfogadását javasolja.  

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a Koroncó, Arany J. u.  2. szám alatti (hrsz: 311) régi 

orvosi rendelőt értékesíti az értékbecslés alapján a lehető 

legmagasabb összegű vételárért. 

2. A Képviselő-testület továbbá úgy dönt, hogy az ingatlan-

közvetítéssel megbízza az Első Győri INKÖZ Kft. (9021 Győr, 

Bajcsy-Zs. u. 42.) vállalkozást 500.000,- Ft fix összegű díjazás 

ellenében, amely ingatlan-közvetítési díj az elért vételár 

függvényében – amennyiben az adásvételi szerződés megkötésére a 

megbízási szerződés aláírásának napjától számított 6 hónapon 

belül sor kerül – 20.000.000,- Ft felett milliónként további 

100.000,- Ft összeggel emelkedik. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Első 

Győri INKÖZ Kft-vel fentiek szerint kötendő ingatlan-

forgalmazási szerződés aláírására és a jognyilatkozatok 

megtételére. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 30/2019.(IV.25.)Határozat 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a Koroncó, Arany J. u.  2. szám alatti (hrsz: 311) régi 

orvosi rendelőt értékesíti az értékbecslés alapján a lehető 

legmagasabb összegű vételárért. 

2. A Képviselő-testület továbbá úgy dönt, hogy az ingatlan-

közvetítéssel megbízza az Első Győri INKÖZ Kft. (9021 Győr, 

Bajcsy-Zs. u. 42.) vállalkozást 500.000,- Ft fix összegű díjazás 

ellenében, amely ingatlan-közvetítési díj az elért vételár 

függvényében – amennyiben az adásvételi szerződés megkötésére a 



megbízási szerződés aláírásának napjától számított 6 hónapon 

belül sor kerül – 20.000.000,- Ft felett milliónként további 

100.000,- Ft összeggel emelkedik. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Első 

Győri INKÖZ Kft-vel fentiek szerint kötendő ingatlan-

forgalmazási szerződés aláírására és a jognyilatkozatok 

megtételére. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

 

 

 

6/B.NAPIREND 

 
Tárgya: Döntést igénylő ügyek – Fogorvosi alapellátás 

 
Írásos előterjesztés a 9. sz. mellékletben. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

1. Koroncó Község Önkormányzata úgy dönt, hogy a fogászati 

alapellátás körzeteit a jelen határozat mellékletét képező 

rendelet tervezet szerint módosítja a Nádas utca, Ifjúság utca 

és a Hermina utca 16 fős lakónépességének 2. körzetbe 

sorolásával. 

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

tervezet szerint a fogászati alapellátás körzeteinek 

módosításához az Állami Egészségügyi Ellátó Központ véleményét 

szerezze be. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: jegyző 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

31/2019.(IV.25.)Határozat 

 

1. Koroncó Község Önkormányzata úgy dönt, hogy a fogászati 

alapellátás körzeteit a jelen határozat mellékletét képező 

rendelet tervezet szerint módosítja a Nádas utca, Ifjúság utca 

és a Hermina utca 16 fős lakónépességének 2. körzetbe 

sorolásával. 

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

tervezet szerint a fogászati alapellátás körzeteinek 



módosításához az Állami Egészségügyi Ellátó Központ véleményét 

szerezze be. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: jegyző 

 

 

 

6/C.NAPIREND 

 
Tárgya: Döntést igénylő ügyek – Flórián napi jutalmazás 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester: A Győr-Moson-Sopron Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szent Flórián napja alkalmából 

ünnepi állománygyűlést tart Mosonmagyaróváron május 7-én, 

amelyre meghívást kaptam. Két helyi hivatásos tűzoltót, akik 

egyben a Koroncói Önkéntes Tűzoltó Egyesület vezetői is, 

javaslom részesítse Önkormányzatunk jutalomba. Javasolom, hogy 

a Képviselő-testület döntsön számukra 50-50.000,- Ft összegű 

vásárlási utalvány juttatásáról. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzata Szent Flórián napja alkalmából 

elismerésben részesíti Rácz Tamás hivatásos tűzoltót, a Koroncói 

Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnökét, valamint Lang Gergely 

hivatásos tűzoltót, a Koroncói Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

parancsnokát, és részükre személyenként 50.000,- Ft értékű 

vásárlási utalvány juttatást nyújt. 

A Képviselő-testület felkéri Radicsné Kincses Mária 

polgármestert, hogy a Győr-Moson-Sopron Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szent Flórián napi ünnepi 

állománygyűlésén Mosonmagyaróváron, 2019. május 7. napján a 

juttatást részükre adja át. 

 

Határidő: 2019. május 7. 

Felelős: polgármester 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

32/2019.(IV.25.)Határozat 

Koroncó Község Önkormányzata Szent Flórián napja alkalmából 

elismerésben részesíti Rácz Tamás hivatásos tűzoltót, a Koroncói 

Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnökét, valamint Lang Gergely 

hivatásos tűzoltót, a Koroncói Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

parancsnokát, és részükre személyenként 50.000,- Ft értékű 

vásárlási utalvány juttatást nyújt. 



A Képviselő-testület felkéri Radicsné Kincses Mária 

polgármestert, hogy a Győr-Moson-Sopron Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szent Flórián napi ünnepi 

állománygyűlésén Mosonmagyaróváron, 2019. május 7. napján a 

juttatást részükre adja át. 

 

Határidő: 2019. május 7. 

Felelős: polgármester 

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 

 


