
KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
KÉPVISELŐTESTÜLETE 
9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 
 
1- 5/2012 
 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
2012. március hó 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 Gaál Jenőné és Kelemen 
Tibor települési képviselőket.  
A Képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett 
javaslatot elfogadta. 
 
Radicsné Kincses Mária meghívóban (2.sz. melléklet) közzétett 
napirendek tárgyalásán a zárt ülés napirendi pontját javasolja 
levenni a napirendi pontok közül valamint a pótnapirend 
tárgyalására tesz javaslatot az alábbiak szerint: 

 belterületi utak kátyúzása, Ady utca pályaszerkezet csere 
építése melyet 8. napirendi pontként  

 közlekedési tábla kihelyezése melyet 9. napirendi pontként 
javasol felvenni 

 
A Képviselő-testület a napirendre tett javaslatot a 
módosítással együtt elfogadja. 
 
1. NAPIREND 

 
Polgármester előterjesztése a 3/A. és 3/B. sz. 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: Sportfejlesztési koncepció elfogadása 
 
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. A határozati 
javaslat elfogadását javasolja. 
 
Radicsné Kincses Mária polgármester mellékletben szereplő 
határozati javaslatot teszi fel szavazásra. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
16/2012.(III.29.)Határozat 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012-

2015 évre vonatkozó Koroncói Sportfejlesztési Koncepciót 

elfogadja és jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
4. NAPIREND 

 
 

Tárgya: Döntés pályázat benyújtásáról 
 
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. A határozati 
javaslat elfogadását javasolja. 
 
Radicsné Kincses Mária polgármester mellékletben szereplő 
határozati javaslatot teszi fel szavazásra. 
 



A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
17/2012.(III.29.)Határozat 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Sportlétesítmény fejlesztési programját elfogadja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
Radicsné Kincses Mária polgármester a 7. sz. mellékletben 
szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra. 
 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
 
18/2012.(III.29.)Határozat 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  2012. 
évre a sporttal kapcsolatos feladatait az alábbiakban 
állapítja meg. 
Koroncó Község Önkormányzatának a 16/2012.(III.29.) számú 
önkormányzati határozatával elfogadott Sportfejlesztési 
koncepciójában, valamint a 17/2012. (III.29.) számú 
határozatával elfogadott Sportlétesítmény fejlesztési 
programjában a fejlesztési elképzelései között szerepel a II. 
Rákóczi Ferenc Általános Iskolához kapcsolódó Sportcsarnok 
épület felújítása, infrastruktúra fejlesztése, valamint a 
Sportkomplexum épületének felújítása. 
Ezekhez a beruházásokhoz  pályázati források kiegészítéseként 
6.000.000.- Forint szükséges. 
A fejlesztési koncepció elemei közt szerepel a szabadidő, 
szórakozás, kultúra, sport lehetőségeinek minél szélesebb körű 
kiterjesztése. Az önkormányzat minden sportlétesítményében 
nagyobb teret kíván biztosítani a település lakói számára. Cél 
a rekreációs lehetőségek, az aktív kikapcsolódást elősegítő 
sportok eléréseinek biztosítása. 
A Képviselő-testület az egészséges életmód feltételeinek 
biztosítása érdekében helyet biztosít a helyi 
sporttevékenységekhez, így biztosítja a mozgáshoz való helyet. 
A Képviselő-testület fontosnak tartja a sporttevékenységekkel 
kapcsolatos közszolgáltatások további biztosítását is. Ennek 



érdekében gondoskodik a település sportéletének helyet adó 
épületek és pályák folyamatos fenntartásáról. Ezen 
létesítményeket rendelkezésre kívánja biztosítani a helyi 
sportszervezeteknek, a helyi társadalmi és civil 
szervezeteknek, valamint a helyi lakosoknak, ezáltal is 
elősegítve a tömegsport fejlődését. Ezen felül a környékbeli 
települések lakosságát is befogadják létesítményeink. Ezen 
létesítmények fenntartására a Képviselő-testület a dologi 
kiadások között ~2.5 millió Forint forrást biztosít. 
 
Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 
1/2012.III.09.) sz. önkormányzati rendeletében foglaltak 
szerint a 2012. évi kiadások közt szerepel a Sport Egyesületek 
támogatása. A Koroncói Tutti Judo Klub 1.000.000.-Forint, a 
Koroncói Sport Egyesület Labdarúgó Szakosztálya 1.300.000.-
Forint, a Koroncói Sport Egyesület Kézilabda Szakosztálya 
360.000.-Forint, a Koroncói Sporthorgász Egyesület 100.000.-
Forint vissza nem térítendő támogatást kap. Ezen felül teljes 
infrastruktúrát kapnak az Egyesületek a Sporthorgász Egyesület 
kivételével a sportolási lehetőséghez.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Radicsné Kincses Mária polgármester a 8. sz. mellékletben 
szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
19/2012.(III.29.)Határozat 
 
1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri 
Koroncó Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalát, hogy 
nyújtsa be a pályázatot a Koroncó, Rákóczi u. 41. szám alatt 
lévő Tornacsarnok épület infrastrukturális fejlesztése a 
4/2012 (III.1.) BM rendeletben meghatározott feltételek 
szerint. 
 
2. A projekt bruttó bekerülési értéke 19.117.534.-Ft., ebből a 
megpályázandó, vissza nem térítendő támogatás összege: 
15.294.027.- Ft., az önrész pedig 3.823.507.- Ft. 
 
3. A pályázati önrész fedezetét Koroncó Község Önkormányzata a 
2012. évi költségvetésben elkülöníti, a szükséges önrészt 
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, valmint a pályázat 
nyertessége esetén a projekt megvalósításával kapcsolatos 
intézkedéseket végrehajtsa. 
 
Határidő: 2012. április 2. 
Felelős: polgármester, jegyző 
 
 
5. NAPIREND 

 
 

Tárgya: Május 1-i rendezvény előkészületei 
 
A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés az 9. sz. 
mellékletben. 
 
Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke: 
 
Beszámol arról, hogy napirendet a Pénzügyi és 
Településstratégiai Bizottság megtárgyalta.  
 
Radicsné Kincses Mária polgármester a Bizottság által 
véleményezett határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Összefogás Koroncóért Egyesület valamint a Koroncói 
Sporthorgász Egyesület által megszervezésre kerülő „Majális” 
rendezvény költségeihez az Önkormányzat költségvetéséből 
70.000.-Ft-ot biztosít. A Képviselő-testület felkéri a 
jegyzőt, hogy a soron következő költségvetési rendelet 
módosítáakor a fedezetet átcsoportosítás végrehajtásával 
különítse el. 
 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
20/2012.(III.29.)Határozat 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

Összefogás Koroncóért Egyesület valamint a Koroncói 



Sporthorgász Egyesület által megszervezésre kerülő „Majális” 

rendezvény költségeihez az Önkormányzat költségvetéséből 

70.000.-Ft-ot biztosít. A Képviselő-testület felkéri a 

jegyzőt, hogy a soron következő költségvetési rendelet 

módosítáakor a fedezetet átcsoportosítás végrehajtásával 

különítse el. 

 
Határidő: 2012. május 1. 
Felelős: jegyző 
 
 
 
 
 
6. NAPIREND 

 
 
Tárgya: Idősek napjának időpontja, előkészületei 
 
A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés az 10. sz. 
mellékletben. 
 
Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke: 
 
Beszámol arról, hogy napirendet a Pénzügyi és 
Településstratégiai Bizottság megtárgyalta. A határozati 
javaslat elfogadását javasolja. 
 
Radicsné Kincses Mária polgármester: 
 
Az idősek napját 2012. május 12. (szombat) 15.30 órakor 
javaslom megtartani. Meghívottak köre: rendezvény napjáig a 
62. életévüket betöltött koroncói lakosok házastársukkal. Az 
idősek napi rendezvényen résztvevőnek egytálétel biztosítását 
javaslom. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
21/2012(III.29.)Határozat 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Idősek 

napi rendezvényt szervez 2012. május 12-én. 

A meghívottak köre: a 2012. május 12-ig a 62. életévüket 

betöltött koroncói lakosok házastársukkal. A meghívottaknak az 

egytálételt és a műsort (Fellépő művészek: Tóth éva és Leblanc 



Győző) a költségvetésben elkülönített keret terhére kerül 

megrendezésre. 

  
 
Határidő: 2012. május 12. 
Felelős: polgármester 
 
 
 
7. NAPIREND 

 
 
Tárgya: Döntés a Koroncó 0147 hrsz-ú ingatlan megosztásáról 
 
A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés az 11. sz. 
mellékletben. 
 
Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke: 
 
Beszámol arról, hogy napirendet a Pénzügyi és 
Településstratégiai Bizottság megtárgyalta. A határozati 
javaslat elfogadását javasolja. 
 
Radicsné Kincses Mária polgármester mellékletben szereplő 
határozati javaslatot teszi fel szavazásra. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
22/2012.(III.29.)Határozat 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hozzájárul, és kezdeményezi a Koroncó 0147 hrsz-ú, kivett önk. 

út művelési ágú 3259 m2 terület megosztását a 32/2012 

munkaszámon készített, a Győri Körzeti Földhivatal által 

577/2012 számon záradékolt változási vázrajz szerint. 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az eljárás 

folytatása érdekében a jegyzőkönyvi kivonatot az ügyben eljáró 

hatóságnak küldje meg. 

 

Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 
 
 
 



8. NAPIREND 
 

 
Tárgya: Belterületi utak kátyúzása 
 
A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés az 12, 13. sz. 
mellékletben. 
 
Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke: 
 
Beszámol arról, hogy napirendet a Pénzügyi és 
Településstratégiai Bizottság megtárgyalta, véleményezte. 
 
Radicsné Kincses Mária polgármester javasolta az alábbi 
határozati javaslat elfogadását:  
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a belterületi utak 
kátyúzását a Magyar Közút Zrt-vel végeztesse el.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
23/2012.(III.29.)Határozat 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy a belterületi utak 

kátyúzását a Magyar Közút Zrt-vel végeztesse el.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
 
Radicsné Kincses Mária polgármester javasolta a Pénzügyi és 
Településstratégiai Bizottság által előzetesen véleményezett 
határozati javaslat elfogadását. 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy az Ady E. utca 
pályaszerkezet csere építésére vonatkozó Magyar Közút Zrt-től 
kapott ajánlat szerint a munkát megrendelje és elvégeztesse. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
 



24/2012.(III.29.)Határozat 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy az Ady E. utca 

pályaszerkezet csere építésére vonatkozó Magyar Közút Zrt-től 

kapott ajánlat szerint a munkát megrendelje és elvégeztesse. 

 

Határidő: 2012. május 20. 
Felelős: polgármester 
 
 
9. NAPIREND 

 
 
Tárgya: Közlekdési tábla kihelyezése 
 
A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés az 14. sz. 
mellékletben. 
 
Radicsné Kincses Mária polgármester mellékletben szereplő 
határozati javaslatot teszi fel szavazásra. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
25/2012.(III.29.)Határozat 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete akként 

döntött, hogy a Kossuth u. forgalmát szabályozó 11t tiltó 

táblát el kell távolítani, és annak helyére egy 5,5t feliratú 

táblát kell kihelyezni. 

 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. NAPIREND 
 

 
Tárgya: Kérdések, interpellációk 
 
 
Kelemen Frigyes települési képviselő: 
 
A Rákóczi és Szt. László utcában az út szélét murvázni kell. 
 
Radicsné Kincses Mária polgármester: 
 
A kátyúzás után kerül sor a murvázásra. 
 
Gaál Jenőné települési képviselő: 
 
Nincs olyan pályázati kiírás, amiből legalább egy utca 
burkolatát fel tudnánk újítani. 
 
Kelemen Frigyes települési képviselő: 
 
Ha lehetőség adódik útfelújításra azt ki kell használnunk, 
mert önerőből lehetetlen megvalósítani. 
 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 
Radicsné Kincses Mária polgármester megköszönte a jelenlevők 

részvételét, majd a Képviselő-testületi ülést 18.45 órakor 

bezárta. 

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


