
KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
KÉPVISELŐTESTÜLETE 
9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 
 
1-  16 /2011 
 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
2011. december hó 13 - én 16.30 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 5 fő jelen van, a testület 
határozatképes, az ülést megnyitotta.  
 
Kovács Tibor Ottó települési képviselő távolmaradását előre 
jelezte. 
 
A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Gaál Jenőné és Kelemen 
Frigyes 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. sz. mellékletben. 
 
A Képviselő-testület a beszámolót elfogadta. 
 

2. NAPIREND 
 
A polgármester előterjesztése a 4/A. és 4/B. mellékletben. 
 
Az előterjesztést a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.  
 



3. NAPIREND 
 

Tárgya: Helyi adórendeletek módosítása 
 
A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés az 5. sz. 
mellékletben. 
 
Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke: 
 
Beszámol arról, hogy napirendet a Pénzügyi és 
Településstratégiai Bizottság megtárgyalta, javasolta az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását. 
 
Radicsné Kincses Mária polgármester: 
 
Javaslom, hogy az előterjesztében szereplő határozati javaslat 
elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
67/2011.(XII.13.)Határozat 
 
Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, 
hogy a 2012-es adóévre változatlan mértéken állapítja meg a 
kommunális adó és a helyi ipraűzési adó mértékét. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 
 
 

4. NAPIREND 
 

Tárgya: Bérleti díjak meghatározása 
 
A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés az 6. sz. 
mellékletben. 
 
Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke: 
 
Beszámol arról, hogy napirendet a Pénzügyi és 
Településstratégiai Bizottság megtárgyalta, javasolta az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását. 
 
Radicsné Kincses Mária polgármester: 
 
Javaslom, hogy az előterjesztében szereplő határozati javaslat 
elfogadását. 
 



A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
68/2011.(XII.13.)Határozat 
 
Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, 
hogy a 2012. évre nem emeli a bérleti díjak összegét. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 
 
 

5. NAPIREND 
 

Tárgya: Térítési díjak meghatározása 
 
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 az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását. 
 
Radicsné Kincses Mária polgármester: 
 
Javaslom, hogy az előterjesztében szereplő határozati javaslat 
elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
69/2011.(XII.13.)Határozat 
 
Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, 
hogy a 2012-ben nem emeli az étkezési térítési díjak összegét, 
az étkezési térítési díj megállapításáról szóló helyi 
rendeletet nem módosítja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 
 
 

6.NAPIREND 
 

Tárgya: Temetőről szóló rendelet felülvizsgálata 
 
A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés az 8. sz. 
mellékletben. 



Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke: 
 
Beszámol arról, hogy napirendet a Pénzügyi és 
Településstratégiai Bizottság megtárgyalta, javasolta az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását. 
 
Radicsné Kincses Mária polgármester: 
 
Javaslom, hogy az előterjesztében szereplő határozati javaslat 
elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
70/2011.(XII.13.)Határozat 
 
Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, 
hogy a 2012. évre nem emeli a temetési helyek megváltásának 
térítési díjait. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 
 

7. NAPIREND 
 
 
Az  Önkormányzat ivóvíz és szennyvízszolgáltatás díjáról szóló 
előterjesztés a 9. sz. mellékeltben, rendelettervezet a 10. 
sz. mellékeltben. 
  
A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és megalkotta a 
15/2011.(XII.14) RENDELETÉT. (11. sz. melléklet). 
 
 

8.NAPIREND 
 

Tárgya: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2011. évi munkájáról 
 
A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés az 12. sz. 
mellékletben. 

 
Radicsné Kincses Mária polgármester javasolta az 
előterjesztésben szereplő beszámoló elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
 

 



71/2011.(XII.13.)Határozat 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Polgármesteri Hivatal 2011. évi munkájáról szóló beszámolót 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző 
 
 
9. NAPIREND 
 

Tárgya: Beszámoló az adóztatásról 
 
A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés az 13. sz. 
mellékletben. 
 
Kelemen Frigyes települési képviselő: 
 
Milyen szankciókat lehet alkalmazni a nem fizetőkkel szemben? 
 
Dr. Cseresznyák Klára jegyző: 
 
Január hónapban jegyzői értesítést fogok küldeni az 
adótartozóknak. A gépjárműadó éven túli tartozóknál a rendszám 
levételre is sor kerülhet következő év elején. 

 
Radicsné Kincses Mária polgármester javasolta az 
előterjesztésben szereplő beszámoló elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
72/2011.(XII.13.)Határozat 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
adóztatásról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző 
 
 

10. NAPIREND 
 

Tárgya: A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Megállapodás módosítása 

 
A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés az 14. sz. 
mellékletben. 



Radicsné Kincses Mária polgármester javasolta az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
73/2011.(XII.13.)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: A Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás pályázati önrésze 
 
A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés az 15. sz. 
mellékletben. 
 
Radicsné Kincses Mária polgármester javasolta az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
74/2011.(XII.13.)Határozat 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete akként 
dönt, hogy a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás tagjaként az általa a Társulási Alapító 
Okiratban vállalt önrész (10.056.661,- Ft) és a KEOP-1.1.1/2F-
2008- 0001 azonosítószámú projekt Támogatási Szerződése 
szerint rá jutó  önrész (21.854.879,- Ft) 11.798.218,- Ft 
összegű különbözetének megfizetéséről és a megvalósult 
beruházásból a különbözetre jutó tulajdoni részarányról 
lemond. A különbözet megfizetését és a megvalósult 
beruházásból a különbözetre jutó tulajdoni részarányt 
felajánlja Győr Megyei Jogú Város részére.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgámester, jegyző 



12. NAPIREND 
 

Tárgya: A 7/2011.(III.9.) BM rendelettel kiírt pályázat 
elnyerése, együttműködési megállapodás a gesztor Rábapatona 
Község Önkormányzatával 
 
A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés az 16. sz. 
mellékletben. 
 
Radicsné Kincses Mária polgármester javasolta az alábbi 
határozati javaslat elfogadását:  
 
Koroncó község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte 
a felhatalmazása alapján a polgármester által Rábapatona 
Község Önkormányzatával a koroncói óvoda épületének felújítása 
tárgyú pályázattal kapcsolatosan 2011. december 9-én aláírt 
együttműködési megállapodást, amelyet utólagosan jóváhagy. 
Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges további 
jognyilatkozatok megtételére. 
 
A Képviselő-testület beruházással kapcsolatosan úgy 
nyilatkozik, hogy a pályázati önerőt 2.850.000,- Ft-ot és a 
pályázatban el nem számolható, a kivitelezéshez szükséges 
egyéb munkákat legfeljebb bruttó 2.000.000,- Ft-ig, továbbá az 
egyéb szükséges költségeket (műszaki ellenőr, projekt 
menedzser, jogi képviselet stb.)a megállapodás szerinti 
ütemezésben Rábapatona Község Önkormányzata részére 
biztosítja. 
 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az önkormányzat 
2012. évi költségvetésében az óvoda épületének felújításához 
szükséges önerőt és az egyéb szükséges költségek forrását 
biztosítsa. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
75/2011.(XII.13.)Határozat 
 
Koroncó község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte 
a felhatalmazása alapján a polgármester által Rábapatona 
Község Önkormányzatával a koroncói óvoda épületének felújítása 
tárgyú pályázattal kapcsolatosan 2011. december 9-én aláírt 
együttműködési megállapodást, amelyet utólagosan jóváhagy. 
Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges további 
jognyilatkozatok megtételére. 
 
A Képviselő-testület beruházással kapcsolatosan úgy 
nyilatkozik, hogy a pályázati önerőt 2.850.000,- Ft-ot és a 
pályázatban el nem számolható, a kivitelezéshez szükséges 



egyéb munkákat legfeljebb bruttó 2.000.000,- Ft-ig, továbbá az 
egyéb szükséges költségeket (műszaki ellenőr, projekt 
menedzser, jogi képviselet stb.)a megállapodás szerinti 
ütemezésben Rábapatona Község Önkormányzata részére 
biztosítja. 
 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az önkormányzat 
2012. évi költségvetésében az óvoda épületének felújításához 
szükséges önerőt és az egyéb szükséges költségek forrását 
biztosítsa 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgámester, jegyző 
 
 
13. NAPIREND 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Radicsné Kincses Mária polgármester megköszönte a jelenlevők 

részvételét, majd a Képviselő-testületi ülést 17.40 órakor 

bezárta. 

                              K.m.f. 
 
 
 
    Radicsné Kincses Mária           dr. Cseresznyák Klára 
         polgármester                         jegyző 
 
 
 
Jegyzőkönyv hitelesítő:  
 
 
      Gaál Jenőné                         Kelemen Frigyes 
   Települési képviselő                 Települési képviselő 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


