
KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

KÉPVISELŐTESTÜLETE 

9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 

 

1-  3 /2011 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2011. március hó 3 - án 18.00 órai kezdettel megtartott 

üléséről. 

 

Jelen vannak: 

 

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. 

 

Kelemen Tibor települési képviselő távolmaradását előre 

jelezte. 

 

Szalainé dr. Németh Annamária távolmaradását előre jelezte, 

előterjesztéseit Radicsné Kincses Mária polgármester terjeszti 

elő. 

 

A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Gaál Jenőné és Violáné 

Pintér Rozália települési képviselőket.  

A Képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett 

javaslatot elfogadta. 

 

Javaslatot tett a meghívóban (2.sz. melléklet) szereplő 

napirendi pontok elfogadására. 

 

A Képviselő-testület a napirendre tett javaslatot egyhangúlag 

elfogadta. 

 

1. NAPIREND 
 

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

 

A Képviselő-testület a beszámolót elfogadta. 

 

2. NAPIREND 
 

A polgármester előterjesztése a 4. sz. melléklet szerint. 

 

Az előterjesztést a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.  



 

3. NAPIREND 
 

Tárgya: Az Ügyrendi és Szociális Bizottság nem képviselő    

        tagjának eskütétele  

 

Radicsné Kincses Mária polgármester felkéri Berta Gábornét  a 

8/2011 (II.27.) határozatban megválasztott  

Ügyrendi és Szociális Bizottság külső tagját, hogy az általa 

történő előmondást követően tegye le az esküt. Az eskü szövege 

a 5. sz. mellékletben. 

 

4. NAPIREND 
 

Tárgya: Társadalmi Szervezetek pályázatai alapján a támogatási 

keret felosztása 

 

Gaál Jenőné Településfejlesztési Bizottság elnöke: 

Beszámol arról, hogy napirendet a Pénzügyi és 

Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta. A határozati 

javaslat elfogadását javasolja.(6. sz. melléklet). 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester a Pénzügyi és 

Településfejlesztési Bizottság határozati javaslatát teszi fel 

szavazásra. 

 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

10/2011(III.03.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete vissza nem 

térítendő támogatásban részesíti a határnapig benyújtott 

pályázatok alapján az alábbi civil szervezeteket: 

 

Koroncó SE. Kézilabda Szakosztály    360.000.-Ft 

Koroncó SE. Labdarúgó Szakosztály      1.300.000.-Ft 

Alapítvány a Koroncói Judoért      1.000.000.-Ft 

Koroncói Sporthorgász Egyesület    100.000.-Ft 

Jázminvirág Nyugdíjas Klub         140.000.-Ft 

Koroncói Polgárőr Egyesület     100.000.-Ft 

Önkéntes Tűzoltó Egyesület     100.000.-Ft 

Koroncói Gyermekekért Egyesület    100.000.-Ft 

 

A támogatások kifizetésére a támogatási szerződések megkötését 

követően kerülhet sor, a támogatási szerződésben rögzített 

határnapokig. A támogatás kizárólag a támogatási szerződésben 

foglaltakra fordítható. A felvett támogatás összegéről a 

támogatott a támogatási szerződésben foglaltak szerint köteles 

elszámolni. 



A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a támogatási 

szerződéseket 2011. március hó 10. napjáig készítse elő, és a 

támogatási szerződés tervezeteket 2011. március hó 11. napjáig 

bezárólag küldje meg a támogatásban részesített társadalmi 

szervezetek részére. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

Támogatási Szerződések aláírására a határozatban foglaltaknak 

megfelelően. 

 

Határidő: 2011. március 11. 

Felelős: jegyző, polgármester 

 

5. NAPIREND 
 

Tárgya: Az anyakönyvi rendelet megalkotása  

 

A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés a 7. sz. 

mellékletben, rendelettervezet a 8. sz. mellékletben. 

 

Gaál Jenőné Településfejlesztési Bizottság elnöke: 

Beszámol arról, hogy napirendet a Pénzügyi és 

Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta. A határozati 

javaslat elfogadását javasolja.(9. sz. melléklet). 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester a mellékletben szereplő 

rendelet tervezetet teszi fel szavazásra. 

 
A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és megalkotta a 

2/2011.(III.04.) RENDELETÉT. (10. sz. melléklet). 

 

 

6. NAPIREND 
 

Tárgya: A helyi iparűzési adóról szóló rendelet módosítása  

 

A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés a 11. sz. 

mellékletben, rendelettervezet a 12. sz. mellékletben. 

 

Gaál Jenőné Településfejlesztési Bizottság elnöke: 

Beszámol arról, hogy napirendet a Pénzügyi és 

Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta. A határozati 

javaslat elfogadását javasolja.(13. sz. melléklet). 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester a mellékletben szereplő 

rendelet tervezetet teszi fel szavazásra. 

 
A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és megalkotta a 

3/2011.(III.04.) RENDELETÉT. (14. sz. melléklet). 

 



7. NAPIREND 
 

Tárgya: A Győri Többcélú Kistérségi Társulás társulási 

megállapodásának módosítása   

 

A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés a 15. sz. 

mellékletben. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az előterjesztésben 

szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra. 

 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

11/2011(III.03.)Határozat 

 

1. Koroncó Község Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte 
és elfogadja a Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 

Megállapodása módosítási javaslatait, az alábbiak szerint:  

A társulás megállapodás  

 

a. 1. sz. mellékletében Koroncó község  állandó 

lakosságszáma (2010. jan. 1-i állapot) 2.006 fő.  

b. 2. sz. mellékletében Nagyszentjános  községhez 

tartozóan jelölésre kerül a mozgókönyvtári ellátás 

c. 11. sz. melléklet kiegészül Nagyszentjános községgel.  

 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy jelen 

határozat kivonatát haladéktalanul küldje meg a Győri 

Többcélú Kistérségi Társulás Szakmai Munkaszervezete 

részére.  

 

Felelős:  Radicsné Kincses Mária polgármester 

Határidő:  azonnal  

 
Napirenden kívüli hozzászólás: 

 

Magyar Péter a Koroncó SE. Labdarúgó Szakosztály 

képviseletében kérelmet terjesztett elő. Kérte, hogy a 

Labdarúgó Szakosztály támogatási szerződésében az I. félévi 

támogatási keret 800.000.-Ft, a II. félévi támogatási keret 

500.000.- kerüljön megállapításra, mivel a Szakosztály 

gazdálkodása „szezonhoz” kötött és nem naptári évhez. 

 

  

Radicsné Kincses Mária polgármester javasolta, hogy a Koroncó 

SE. Labdarúgó Szakosztály támogatási szerződésében az I. 

félévi támogatási keret 800.000.-Ft, a II. félévi támogatási 

keret 500.000.- kerüljön megállapításra, és a folyósítás ennek 

megfelelően történjen. 



A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

12/2011(III.03.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul, 

hogy a Koroncó SE. Labdarúgó Szakosztály támogatási 

szerződésében az I. félévi támogatási keret 800.000.-Ft, a II. 

félévi támogatási keret 500.000.- kerül megállapításra, 

illetve folyósításra. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

 
Radicsné Kincses Mária polgármester megköszönte a jelenlevők 

részvételét, majd a Képviselő-testületi ülést 18.50 órakor 

bezárta. 

 

 

 

 

 

 
                              K.m.f. 

 

 

 

 

 

    Radicsné Kincses Mária       Szalainé dr. Németh Annamária 

         polgármester                         jegyző 

 

 

 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő:  

 

 

 

 

 

       Gaál Jenőné                     Violáné Pintér Rozália 

   Települési képviselő                 Települési képviselő 



 

 


