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1-  10/2011 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2011. szeptember 29-én 17.30 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 6 fő jelen van, a testület 

határozatképes, az ülést megnyitotta. 

 

A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Violáné Pintér Rozália 

és Gaál Jenőné települési képviselőket.  

A Képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett 

javaslatot elfogadta. 

 
Radicsné Kincses Mária meghívóban (2.sz. melléklet) közzétett 

napirendek tárgyalásán túl pótnapirend tárgyalására tesz 

javaslatot az alábbiak szerint: 

 Angol nyelvoktatás a II. Rákóczi Ferenc Általános 

Iskolában melyet a 14. napirendként javasol felvenni 

 

A Képviselő-testület a napirendre tett javaslatot a 

módosítással együtt 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: A helyi körzeti megbízott beszámolója 

 

A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés az 5. sz. 

mellékletben. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester javasolta az 

előterjesztésben szereplő beszámoló elfogadását. 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

44/2011.(IX.29.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi 

körzeti megbízott beszámolóját elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

4.NAPIREND 

 

Tárgya: A Polgárőr Egyesület beszámolója 

 

A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés az 6. sz. 

mellékletben. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester javasolta az 

előterjesztésben szereplő beszámoló elfogadását. 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

45/2011.(IX.29.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgárőr 

Egyesület beszámolóját elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

5.NAPIREND 

 

Tárgya: A tankönyv-normatíva felhasználása, tankönyv-támogatás   

       mértéke (beiskolásási segély) 

 

A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés az 7. sz. 

mellékletben. 



Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke: 

 

Beszámol arról, hogy napirendet a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság megtárgyalta, javasolta a 

tankönyvtámogatás előterjesztésben szereplő felosztás 

elfogadását.  

 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester: 

 

Javaslom, hogy az előterjesztében szereplő határozati javaslat 

elfogadását. 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

46/2011.(IX.29.)Határozat 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 8/2011. (V. 27) 

önkormányzati rendelet 10. §-a alapján beiskolázási segélyt 

nyújt a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolába járó gyermeket 

nevelő családoknak tankönyvtámogatás formájában az 1. sz. 

mellékletben rögzített korcsoportonkénti megosztásban.  

2. A középiskolai tanulók részére elkülönítésre kerül 

150.000,- Ft, amelyből tanulónként 3.000,- Ft beiskolázási 

segélyt nyújt az Önkormányzat.  

3. A felsőfokú oktatási intézmény hallgatói a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerben pályázhatnak 

támogatásra, így részükre az egyszeri beiskolázási segély 

megállapítása nem indokolt.  

 

Határidő: 2011. november 30. 

Felelős: jegyző 

 

6.NAPIREND 

 

Tárgya: Döntés a pályázatok benyújtásáról 

 

A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés az 8. sz. 

mellékletben. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az előterjesztésben 

szereplő „Sportkomplexum fejlesztése, felújítása az aktív 

kikapcsolódási és rekreációs lehetőség ismételet bizosítása 

érdekében” projekt határozati javaslatát teszi fel szavazásra. 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

47/2011.(IX.29.)Határozat 



 

Koroncó Község Önkormányzata megismerte a „Szabadidő hasznos 

eltöltése” a Pannonia LEADER Egyesület területén című pályázat 

benyújtásáról szóló beszámolót, továbbá felkéri Koroncó Község 

Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalát a pályázat 

benyújtásához szükséges feladatok elvégzésére. 

 

Határidő: 2011. október 30. 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az előterjesztésben 

szereplő „Bodzafesztivál a bodzafeldolgozás és telepítés 

központjában” projekt határozati javaslatát teszi fel 

szavazásra. 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

48/2011.(IX.29.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzata megismerte a Helyi és térségi 

hagyományőrző, kulturális és sportrendezvények támogatása című 

pályázat benyújtásáról szóló beszámolót, továbbá felkéri 

Koroncó Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalát a 

pályázat benyújtásához szükséges feladatok elvégzésére. 

 

Határidő: 2011. október 30. 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

7.NAPIREND 

 

Tárgya: A költségvetési rendelet módosítása, döntés az 

önhibájukon kíül hátrányos helyzetben lévő 

önkormányzatok 2011. évi támogatásának igényléséről 

 

A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés az 9. sz. 

mellékletben. 

 

Rendelettervezet a 10. sz. mellékletben. 

 

Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke: 

 

Beszámol arról, hogy napirendet a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság megtárgyalta, javasolta a 

rendelt elfogadását. 

 

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 

13/2011.(IX.30.) RENDELETÉT. (11. sz. melléklet). 

 

 

Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke: 

 

Beszámol arról, hogy napirendet a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság megtárgyalta, javasolta az 

önhibájukon kíül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 

2011. évi támogatásának igényléséről határozati javaslat 

elfogadását. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester a mellékletben szereplő 

határozati javaslatot teszi fel szavazásra. 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

49/2011.(IX.29.)Határozat 

 

1. Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar 
Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi 

CLXIX. törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján (a 

továbbiakban 6. számú melléklet) támogatási igényt nyújt 

be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő 

önkormányzatok támogatására. 

 

2. Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 

önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő 

önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény 

alapján a következő nyilatkozatot teszi: 

 

I. a települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 

1-én 1000 fő feletti. 

 

II.  A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről 

döntött és 2011. évben ilyen jogcímen 26. 700 ezer 

forint összegű adóbevételt tervez. 

 

III. Az önkormányzat 2011. évi módosított költségvetési 

rendeletét 12.472 ezer forint összegű működési célú 

hiánnyal fogadta el. 

 

IV. Az önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 

2011. évben nem haladja meg az Ötv. 88. § (2) 

bekezdés szerinti éves kötelezettségvállalás felső 

határát. 

 

V. Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező 

könyvvizsgálatra nem kötelezett. 



 

Határidő: 2011. november 5. 

Felelős: jegyző 

 

 

8.NAPIREND 

 

Tárgya: A szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása 

 

A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés az 12. sz. 

mellékletben, rendelettervezet a 13. sz. mellékletben. 

 

Kovács Tibor Ottó az Ügyrendi és Szociális Bizottság elnöke: 

 

Beszámol arról, hogy napirendet az Ügyrendi és Szociális 

Bizottság megtárgyalta, javasolta a rendelt elfogadását. 

 

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 

14/2011.(IX.30.) RENDELETÉT. (14. sz. melléklet). 

 

 

 

9.NAPIREND 

 

Tárgya: A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Alapító 

Okiratának módosítása 

 

A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés az 15. sz. 

mellékletben. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester javasolta az 

előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását. 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

50/2011.(IX.29.)Határozat 

 

1. Koroncó Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 

előterjesztés mellékletét képező II. Rákóczi Ferenc 

Általános Iskola Alapító Okiratának módosítását, és a 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot 

2011. szeptember 30. napi hatállyal jóváhagyja.  

 

2. Felkéri a jegyzőt, hogy a módosításokból fakadó 

adatszolgáltatásokat végezze el.  

 



Határidő: 2011. október 15. 

Felelős: jegyző 

 

10.NAPIREND 

 

Tárgya: Társulási Megállapodás módosítása 

 

A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés az 16. sz. 

mellékletben. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester javasolta az 

előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását. 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

51/2011.(IX.29.)Határozat 

 

1.Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülte 

megismerte és elfogadja a Győri Többcélú Kistérségi Társulás 

Társulási Megállapodásának módosítási javaslatait. 

2. A jelen határozattal jóváhagyott módosításokat a határozat 

melléklete szerint hagyja jóvá a Képviselő testület. 

3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy hivatala útján 

a határozat kivonatát küldje meg a Győri Többcélú Kistérségi 

Társulás szakmai munkaszervezete részére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 

 

11.NAPIREND 

 

Tárgya: Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról 

 

A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés az 17. sz. 

mellékletben. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester javasolta az 

előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását. 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

52/2011.(IX.29.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

csatlakozik a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló 

felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat 

kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica 



Felsőoktaáti Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2012. év 

fordulójához. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

csatlakozási nyilatkozat aláírására. 

 

Határidő: 2011. október 14. 

Felelős: jegyző 

 

 

12.NAPIREND 

 

Tárgya:Bérleti szerződés megújítása(Telenor Magyarország Zrt.) 

 

A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés az 18. sz. 

mellékletben. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester javasolta az 

előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását. 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

53/2011.(IX.29.)Határozat 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Telenor Magyarország Zrt. által kezdeményzett 

szerződésmódosítást jóváhagyja, és hozzájárul az 

önkormányzat tulajdonában lévő Koroncó 0198/2 hrsz-ú 

ingatlanon található hidroglóbusz egy részének a Telenor 

Magyarország Zrt. részére történő további bérbeadáshoz. 

2. A jelen határozattal jóváhagyott egységes szerkezetű 

bérleti szerződést a határozat melléklete szerint hagyja 

jóvá a Képviselő-testület. 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szerződés 
aláírására, továbbá felkéri a jegyzőt, hogy hivatala 

útján a határozat kivonatát és az aláírt bérleti 

szerződést küldje meg a Telenor Magyarország Zrt. 

részére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző, polgármester 

 

 

13.NAPIREND 

 

Tárgya:Kérdések, interpellációk 

 

Kovács Tibor Ottó települési képviselő: 

 

A Győrszol Kft. nem változtat a szemétszállítás rendjén? 

 



 

 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester: 

 

A Szolgáltató tudomásom szerint nem kíván változtatni a 

renden. 

 

Gaál Jenőné települési képviselő: 

 

Többen is jelezték a faluban élők hogy Varga Géza Koroncó,Téti 

u. 9. sz. alatti lakos egészségi állapota miatt többször az 

utcán felügyelet nélkül tartózkodik, amely már szinte 

közveszélyes. 

 

dr. Cseresznyák Klára jegyző: 

 

A családgondozót tájékoztatom az ügyről. 

 

 

 

14.NAPIREND 

 

Tárgya:Angol nyelvoktatás a II. Rákóczi Ferenc Általános 

Iskolában 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester: 

 

Angol nyelvoktatás fakultatív programként történő bevezetését 

javaslom a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában. Kérem a 

igazgató asszonyt, hogy a szülőket nyilatkoztassa akik 

előzetesen jelentkezték, hogy gyermeküket beíratnák az angol 

nyelvoktatásra a 2011/2012. tanévben. Az oktatáshoz szükséges 

keretet az önkormányzat a tartalék terhére biztosítja. 

 

 

Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke: 

 

Beszámol arról, hogy napirendet a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság megtárgyalta, javasolta az angol 

nyelvoktatás bevezetését a II. Rákóczi Ferenc Általános 

Iskolában 

 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

54/2011.(IX.29.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete fakultatív 

programként angol nyelvoktatás indítását teszi lehetővé a 



2011/2012 tanévben (2011. október 15. – 2012. május 31.) a II. 

Rákóczi Ferenc Általános Iskolában. A tanfolyam költségének 

fedezetét a Képviselő-testület a tartalék terhére biztosítja 

(óradíj: Bruttó 3.500.-Ft, heti 2 óra). 

A Képviselő-testület felhatalmazza az intézményvezetőt, hogy 

az erre vonatkozó Megbízási Szerződét aláírja. Egyidejűleg 

kéri, hogy az angol nyelvi képzésen részt vevő gyerekek 

gondviselőjét nyilatkoztassa arról, hogy a tanév végéig a 

beiratkozó gyerekek azon részt vesznek. 

 

Határidő: 2011. október 15. 

Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezető 

 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester megköszönte a meghívottak 

megjelenését, képviselő-társait pedig megkérte, hogy 

munkájukat zárt ülésen folytassák. 

A képviselő-testületi ülést 19.30 órakor bezárta. 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

    Radicsné Kincses Mária             dr. Cseresznyák Klára 

         polgármester                         jegyző 

 

 

 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő:  

 

 

 

 

 

  Violáné Pintér Rozália                      Gaál Jenőné 

   Települési képviselő                 Települési képviselő 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


