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9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 

 
1-1/2013 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
2013. január 17-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 6 fő jelen van, a testület 
határozatképes, az ülést megnyitotta. 
 
A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Kelemen Frigyes 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 
 

Tárgya:Közös önkormányzati hivatal létrehozása Tényő községgel 
 
Írásos előterjesztés a 3.sz. mellékletben. 
 
Kovács Tibor települési képviselő: 
 
Nagy lenne a szakmai felelősség a hivatalon. 
A koroncói emberek nehezen fogadnák el, hogy elvesztenék ezzel 
a közös hivatallal az község önállóságát. 
Egyértelmű hogy nem szabad ezt a közös hivalt létrehozni. 
Elég a törvényváltozáskor az önállóságunka feladani. 
 
 
Violáné Pintér Rozália települési képviselő: 
 
Az önállóságunknak kell örülni. 
 



Kelemen Frigyes települési képviselő: 
A számok alapján Tényő a hivatalát akarja megmenteni. 
Gazdaságilag Koroncónak csak hátránya származna a közös 
hivatalból. 
 
Radicsné Kincses Mária polgármester az előterjesztésben 
szereplő 2. számú határozati javaslatot teszi fel szavazásra. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
1/2013.(I.17.)Határozat 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
kinyilvánítja azon szándékát, hogy Tényő Község 
Önkormányzatának Képviselő-testületével nem kíván közös 
önkormányzati hivatalt kialakítani. 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 
jegyzőt, hogy a döntésről szóló kivonatot haladéktalanul 
küldje meg Tényő Község Önkormányzatának. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző 
 
 

2/A. NAPIREND 
 

Tárgya: Döntést igénylő ügyek  
        Állami tulajdonban lévő ingatlanok ingyenes tulajdonba        
        adása Önkormányzat részére 
 
Írásos előterjesztés a 4.sz. mellékletben. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatos rendelettervezet az 5.sz. 
mellékletben. 
 
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 
1/2013.(I.17.) RENDELETÉT. (6. sz. melléklet). 
 
 
 
Radicsné Kincses Mária polgármester az előterjesztésben 
szereplő 1. számú határozati javaslatot teszi fel szavazásra. 
 
 
 
 



A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
2/2013.(I.17.)Határozat 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete igényt 
tart és kezdeményezi a Koroncó, 405 hrsz. alatt lévő (Koroncó, 
Szent László u. 69.) 4333 m2 területű kivett lakóház és udvar 
ingatlan államtól történő ingyenes tulajdonba vételét. Az 
ingyenes tulajdonba vételt követően az ingatlan szociális 
ellátás céljára hasznosítható (pl.: bérlakás, 
közfoglalkoztatás a növénytermelésre) a helyi 
Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 8. § (1) 
bekezdésében a települési önkormányzat feladatai körébe 
foglalt szociális ellátás biztosításának elősegítése céljából. 
Az ingatlan tulajdonjoga a jelenleg még folyamatban lévő 
hagyatéki tárgyalás miatt vitatott, de amennyiben a 
tulajdonjog az állam javára kerül bejegyzésre Koroncó Község 
Önkormányzata igényli az ingatlan javára történő ingyenes 
tulajdonba adását.  
Koroncó Község Önkormányzata vállalja, hogy a tulajdonba 
adással kapcsolatos költségeket megtéríti.  
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
nyilatkozik arról, hogy az ingatlan védettség alatt nem áll.  
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlan ingyenes 
tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során a szükséges 
jognyilatkozatokat megtegye. 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 
jegyzőt, hogy az igénybejelentéssel kapcsolatban a szükséges 
intézkedéseket haladéktalanul tegye meg.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző 
 
 
 
Radicsné Kincses Mária polgármester az előterjesztésben 
szereplő 2. számú határozati javaslatot teszi fel szavazásra. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
3/2013.(I.17.)Határozat 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete igényt 
tart és kezdeményezi  a Koroncó, külterület 0181/6 hrsz. alatt 
lévő 8 hektár 0525 m2 területű szántó művelési ágú  ingatlan 
államtól történő ingyenes tulajdonba vételét. Az ingyenes 
tulajdonba vételt követően az ingatlan szociális ellátás 
céljára hasznosítható (pl.: növénytermelés, közfoglalkoztatás) 



a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 8. § (1) 
bekezdésében a települési önkormányzat feladatai körébe 
foglalt szociális ellátás biztosításának elősegítése céljából. 
Az ingatlan tulajdonjoga a jelenleg még folyamatban lévő 
hagyatéki tárgyalás miatt vitatott, de amennyiben a 
tulajdonjog az állam javára kerül bejegyzésre Koroncó Község 
Önkormányzata igényli az ingatlan javára történő ingyenes 
tulajdonba adását.  
Koroncó Község Önkormányzata vállalja, hogy a tulajdonba 
adással kapcsolatos költségeket megtéríti.  
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
nyilatkozik arról, hogy az ingatlan védettség alatt nem áll.  
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlan ingyenes 
tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során a szükséges 
jognyilatkozatokat megtegye. 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 
jegyzőt, hogy az igénybejelentéssel kapcsolatban a szükséges 
intézkedéseket haladéktalanul tegye meg.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző 
 
 
Radicsné Kincses Mária polgármester az előterjesztésben 
szereplő 3. számú határozati javaslatot teszi fel szavazásra. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
4/2013.(I.17.)Határozat 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete igényt 
tart és kezdeményezi a Koroncó, belterület 54 hrsz. alatt lévő 
(Koroncó, Rákóczi u. 72.) 2507 m2 területű kivett lakóház, 
udvar, gazdasági épület ingatlan államtól történő ingyenes 
tulajdonba vételét. Az ingyenes tulajdonba vételt követően az 
ingatlan szociális ellátás céljára hasznosítható (pl.: 
bérlakás, közfoglalkoztatás a növénytermelésre) a helyi 
Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 8. § (1) 
bekezdésében a települési önkormányzat feladatai körébe 
foglalt szociális ellátás biztosításának elősegítése céljából. 
Az ingatlan tulajdonjoga a jelenleg még folyamatban lévő 
hagyatéki tárgyalás miatt vitatott, de amennyiben a 
tulajdonjog az állam javára kerül bejegyzésre Koroncó Község 
Önkormányzata igényli az ingatlan javára történő ingyenes 
tulajdonba adását.  
Koroncó Község Önkormányzata vállalja, hogy a tulajdonba 
adással kapcsolatos költségeket megtéríti.  
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlan ingyenes 



tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során a szükséges 
jognyilatkozatokat megtegye. 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 
jegyzőt, hogy az igénybejelentéssel kapcsolatban a szükséges 
intézkedéseket haladéktalanul tegye meg.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző 
 
 
 

2/B. NAPIREND 
 

Tárgya: Döntést igénylő ügyek  
     Megállapodás intézményfenntartó társulás megszüntetéséről 
 
Írásos előterjesztés a 7.sz. mellékletben. 
 
Radicsné Kincses Mária polgármester javasolja az alábbi 
határozati javaslat elfogadását: 
 
1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
fenntartva a 74/2012. (X. 18.) Határozatban már rögzített 
szándékát a Rábapatona-Koroncó Óvodai Nevelést Biztosító 
Intézményfenntartó Társulás megszüntetése és a költségvetési 
szerv átalakítása tárgyában hozott határozatában foglaltakat, 
és úgy dönt, hogy a Koroncó Község Önkormányzata által 
fenntartott TULIPÁNOS Napközi Otthonos Óvoda 2013. június 30-
i hatállyal kiválik a társulásból.  

  
2. A Képviselő-testület a társulási megállapodás közös 
megegyezéssel történő megszüntetésére vonatkozó 
megállapodásban foglaltakat megismerte, az abban foglaltakat 
elfogadja, és a polgármestert felhatalmazza az okirat 
aláírására és az ahhoz kapcsolódó, egyéb jognyilatkozatok 
megtételére.  

 
3. Egyidejűleg felkéri a jegyzőt, hogy a jelen határozat 
kivonatát küldje meg Rábapatona Község jegyzője részére. 

 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
5/2013.(I.17.)Határozat 
 
1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
fenntartva a 74/2012. (X. 18.) Határozatban már rögzített 
szándékát a Rábapatona-Koroncó Óvodai Nevelést Biztosító 
Intézményfenntartó Társulás megszüntetése és a költségvetési 
szerv átalakítása tárgyában hozott határozatában foglaltakat, 



és úgy dönt, hogy a Koroncó Község Önkormányzata által 
fenntartott TULIPÁNOS Napközi Otthonos Óvoda 2013. június 30-i 
hatállyal kiválik a társulásból.  
  
2. A Képviselő-testület a társulási megállapodás közös 
megegyezéssel történő megszüntetésére vonatkozó 
megállapodásban foglaltakat megismerte, az abban foglaltakat 
elfogadja, és a polgármestert felhatalmazza az okirat 
aláírására és az ahhoz kapcsolódó, egyéb jognyilatkozatok 
megtételére.  
 
3. Egyidejűleg felkéri a jegyzőt, hogy a jelen határozat 
kivonatát küldje meg Rábapatona Község jegyzője részére. 
 
Határidő: 2013. január 31. 
Felelős:  polgármester    
  jegyző 
 

2/C. NAPIREND 
 

Tárgya: Döntést igénylő ügyek  
     Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött  
     Vagyonkezelési Szerződés 
 
Írásos előterjesztés a 8.sz. mellékletben. 
 
Radicsné Kincses Mária polgármester javasolja az alábbi 
határozati javaslat elfogadását: 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy jóváhagyja az Önkormányzat és a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ között a jelen határozat 
mellékletét képező tervezet szerinti tartalommal történő 
Vagyonkezelési Szerződés megkötését. 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy a jelen határozat mellékletét képező 
szerződést a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kösse 
meg. 

 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
6/2013.(I.17.)Határozat 
 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy jóváhagyja az Önkormányzat és a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ között a jelen határozat 



mellékletét képező tervezet szerinti tartalommal történő 
Vagyonkezelési Szerződés megkötését. 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy a jelen határozat mellékletét képező 
szerződést a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kösse 
meg. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

 
	

2/D. NAPIREND 
 

Tárgya: Döntést igénylő ügyek – Családi napközi 
 
Radicsné Kincses Mária polgármester tájékoztatta a Képviselő-
testületet a rábapatonai Családi Napközi működtetésének 
hozzájárulásával kapcsolatos megkeresésről. 
 
Kovács Tibor települési képviselő: 
 
A Családi Napközi működési költségeihez való hozzájárulásról a 
költségvetés megtárgyalásakor kell döntenünk. 
 

2/E. NAPIREND 
 

Tárgya: Döntést igénylő ügyek – Hótolás 
 
Radicsné Kincses Mária polgármester tájékoztatta a Képviselő-
testületet a Knopf és Társa Kft. által elvégzett hótolási 
munkákról és a felmerült problémákról. 
 
Kelemen Frigyes települési képviselő: 
A Knopf és Társa Kft. kapacitását meghaladta ez a nagy 
mennyiségű hó eltolása. A szerződésben vállalt feladatok 
számonkérésével kell megszorítani a vállalkozót. 
 
Gaál Jenőné települési képviselő: 
A közlekedés válik lehetetlenné a lehullott nagy mennyiségű 
hóban, mert nem tudják hogy merről lenne célszerű tolni, hogy 
ne a lakosok által letakarított járdákra tolja rá a havat. 
 
Kovács Tibor települési képviselő: 
A vállalkozótól hóeltakarítási tervet kell kérni, azzal 
lehetne megtervezni a szakszerű feladatellátást. 
 
Radicsné Kincses Mária polgármester a következő időszak előtt 
újra kell tárgyalni a vállalkozóval kötött szerződést. 
 



2/F. NAPIREND 
 

Tárgya: Döntést igénylő ügyek – Bérleti díj 
 
Radicsné Kincses Mária polgármester: 
 
2012. november 29-i ülésén a Képviselő-testület felülvizsgálat a 
bérleti díjak megállapítására vonatkozó korábbi határozatát. A 
Képviselő-testület akkor úgy határozott a 93/2013 (XI.29.) 
határozatában, hogy 2013. évre vonatkozóan nem emeli a bérleti díjak 
összegét. Ez a határozat azonban ellentétes azzal, hogy 2013. január 
1. napjától Koroncó Község Önkormányzata nem jogosult sem 
megállapítani, sem beszedni a vagyonkezelésbe adott Tornacsarnok 
épületrész bérleti díját. Jelen határozat alapján megállapított 
óradíjról szóló döntésünk van 2013. évre vonatkozóan. 
Előterjesztésem ismeretében az alábbi határozati javaslatot teszem a 
Képviselő-testület elé: 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 93/2012.(XI.29.) 
Határozatát az alábbiakkal egészíti ki: 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a II. Rákóczi 
Ferenc Általános Iskolához tartozó Tornacsarnok épületrész bérleti 
díjának összegét 2013. január 1. napjától nem határozza meg, mivel 
2013. január hó 01. napjától a létesítmény állami fenntartásba és 
működtetésbe került. A bérleti díj megállapítására és annak 
beszedésére kizárólag a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
jogosult. 
Koroncó KözségÖnkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 
jegyzőt, hogy a lakosság tájékoztatása érdekében kérjen arra 
vonatkozó tájékoztatást a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtól, 
hogy milyen feltételekkel vehető igénybe a Tornacsarnok közösségi, 
sportolási célra. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
7/2013.(I.17.)Határozat 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
93/2012.(XI.29.) Határozatát az alábbiakkal egészíti ki: 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a II. 
Rákóczi Ferenc Általános Iskolához tartozó Tornacsarnok 
épületrész bérleti díjának összegét 2013. január 1. napjától 
nem határozza meg, mivel 2013. január hó 01. napjától a 
létesítmény állami fenntartásba és működtetésbe került. A 
bérleti díj megállapítására és annak beszedésére kizárólag a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ jogosult. 
Koroncó KözségÖnkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 
jegyzőt, hogy a lakosság tájékoztatása érdekében kérjen arra 
vonatkozó tájékoztatást a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központtól, hogy milyen feltételekkel vehető igénybe a 
Tornacsarnok közösségi, sportolási célra. 
 
Határidő: azonnal 



Felelős: jegyző 
 

2/G. NAPIREND 
 

Tárgya: Döntést igénylő ügyek – Szociális tűzifa támogatás 
helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása 
 
A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés az 9. sz. 
mellékletben, rendelettervezet a 10. sz. mellékletben. 
 
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 
2/2013.(I.18.) RENDELETÉT. (11. sz. melléklet). 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Kelemen Tibor települési képviselő: 
 
Az Ady utcában a labdarúgó pálya mellett gondot okoz a 
mérkőzéskor az ott parkoló autók forgalom akadályozása. 
Kresz tábla kihelyezésével kellene a helyzetre megoldást 
találni. 
 
Radicsné Kincses Mária polgármester: 
A tavaszi mérkőzések megkezdése előtt vissza kell térnünk a 
probléma megoldásának megtárgyalására. 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Radicsné Kincses Mária polgármester megköszönte a meghívottak 
megjelenését, és a képviselő-testületi ülést bezárta. 
 
                              K.m.f. 
 
 
    Radicsné Kincses Mária             dr. Cseresznyák Klára 
         polgármester                         jegyző 
 
 
 
Jegyzőkönyv hitelesítő:  
 
 
 
   Kelemen Frigyes                      Violáné Pintér Rozália 
Települési képviselő                     Települési képviselő 



 
 
 
 
 


