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1-2/2013 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
2013. február 14-én 18.30 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. 
 
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 

 
Polgármester előterjesztése a 3/A. és 3/B. sz. mellékletben. 
 
A Képviselő-testület a beszámolót egyhangúlag elfogadta. 
 
 

2. NAPIREND 
 
A polgármester előterjesztése a 4. sz. melléklet szerint. 
 
Az előterjesztést a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.  
 
 
 
 
 
 



3. NAPIREND 
 

Tárgya: Az önkormányzat 2013. évi költségvetése 
 
Írásos előterjesztés az 5. sz. mellékletben. 
Gaál Jenőné települési képviselő, a Pénzügyi és 
Településstratégiai Bizottság elnöke: 
Beszámol arról, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és 
Településstratégiai Bizottság megtárgyalta. A rendelet-
tervezet elfogadását módosításokkal javasolja (6. sz. 
melléklet)  
 
Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló  
rendelettervezet a 7. sz. mellékeltben. 
  
Radicsné Kincses Mária polgármester a módosítások 
jóváhagyásával a  mellékletben szereplő rendelet tervezetet 
teszi fel szavazásra. 
 
A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és megalkotta a 
3/2013.(II.15.) RENDELETÉT. (8. sz. melléklet). 
 
 

4. NAPIREND 
 

Tárgya: Családi Napközi kialakítása 
 
Írásos előterjesztés az 9. sz. mellékletben. 
 
Radicsné Kincses Mária az alábbi határozati javaslatot teszi 
fel szavazásra: 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert a Családi Napközi kialakításával 
kapcsolatos intézkedések, egyeztető tárgyalások megtételére. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
8/2013.(II.14.)Határozat 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert a Családi Napközi kialakításával 
kapcsolatos intézkedések, egyeztető tárgyalások megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 



 
5. NAPIREND 

 
Tárgya: Gyepmesteri szerződés 
 
Írásos előterjesztés az 10. 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: 
9/2013.(II.14.)Határozat 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja a gyepmesteri 
tevékenység ellátására a Xantus János Állatkert Közhasznú 
Nonprofit Kft-vel megkötendő szerződést, amelynek értelmében a 
megbízott 2013. január 1-től 2013. december 31-ig havi 
47.000.-Ft+ÁFA átalánydíjért vállalja a Koroncón szabadon 
kóborló ebek befogását és elszállítását. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés 
aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

6. NAPIREND 
 

Tárgya: Munkaterv elfogadása 
 
Írásos előterjesztés az 11. 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: 

 
10/2013.(II.14.)Határozat 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIXX. 
törvény 44. §-ában, valamint a Képviselőtestület és szervei 
Szervezeti és Működési Szabályairól szóló 4/2011.(IV.22.) 
önkormányzati rendeletében foglaltak alapján a melléklet 
szerinti tartalommal Koroncó Község Önkormányzata Képviselő-
testületének 2013. évi Munkatervét elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 



Felelős: polgármester, jegyző 
 

7. NAPIREND 
 

Tárgya: Társulási Megállapodás módosítása 
 
Írásos előterjesztés az 12. 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: 

 
11/2013.(II.14.)Határozat 

 
1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

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 

 
 
 

8. NAPIREND 
 

Tárgya: Szándéknyilatkozat a Győri Kistérségi Társulásba való 
részvételről 
 
Írásos előterjesztés az 13. 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: 

 
12/2013.(II.14.)Határozat 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
kinyilvánítja azon szándékát, hogy 2013. június hó 30. napját 
követően a Győri Többcélú Kistérségi Társulás jogutódjaként 



létrejövő Társulásban tagsági jogviszonyát fenn kívánja 
tartani. 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 
jegyzőt, hogy a döntésről szóló jegyzőkönyvi kivonatot 2013. 
február 28. napjáig a Győri Többcélú Kistérségi Társulás 
Szakmai Munkaszervezete részére küldje meg. 

 
Határidő: 2013. február 28. 
Felelős: jegyző 
	

9. NAPIREND 
 

Tárgya: Angol nyelvoktatás a 2012/2013-as tanévben 
 
Írásos előterjesztés az 14. 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: 

 
13/2013.(II.14.)Határozat 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. 
évi költségvetésében e célra betervezett kerete terhére a 
2012/2013 tanév végéig (a szakkörök megszűnésének időpontja: 
2013. május 31.) biztosítja a fedezetet az angol nyelv 
tanulását elősegítő szakkör megtartásához. 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 
jegyzőt, hogy hivatala útján gondoskodjon arról, hogy a 2013. 
május hó 31. napjáig szóló új megbízási szerződés megkötésére 
haladéktalanul kerüljön sor. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

	
10. NAPIREND 

 
Tárgya: A Tornacsarnok felújításával kapcsolatos tájékoztatás 
 
Írásos előterjesztés az 15. sz. mellékletben. 
 
A Képviselő-testület a beszámolót egyhangúlag elfogadta. 
 

11. NAPIREND 
 

Tárgya: A 2013. évi költségvetésben a civil szervezetek 
támogatására jóváhagyott támogatási keret felosztására 
vonatkozó pályázat kiírása. 



 
Írásos előterjesztés az 16. 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: 

 
14/2013.(II.14.)Határozat 
 
1. Koroncó Község Önkormányzata elhatározza, hogy 2013. évben 
a településen működő ott székhellyel rendelkező civil 
szervezet (a civil társaság, illetve a Magyarországon 
nyilvántartába vett egyesület – a párt kivételével – valamint 
az alapítvány) részére pályázati rendszerben juttat pénzbeli 
önkormányzati támogatást, a pályázó cél szerinti 
működtetésének támogatására. A pályázati eljárás során a 
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 
2007. évi CLXXXIII. tv. rendelkezéseit alakalmazni kell. 

2. 2013. évben a jelen határozat 1. pontjában meghatározott 
szervezetek 2.500.000.-Ft pályázati keretösszegre 
pályázhatnak. 

3. A Képviselelő-testület elfogadja a jelen előterjesztés 
mellékletét képező Pályázati Kiírást, Pályázati Adatlapot, 
mellékletét, melyeket a pályázati eljárás során alkalmazni 
kell. 

4. A pályázatokat 2013. március 5. napjáig Koroncó Község 
jegyzőjéhez kell benyújtani egy eredeti és egy másolati 
példányban. A pályázatok bírálatát a Pénzügyi és 
Településstratégiai Bizottság soron következő ülésén 
elbírálja, a pályázatokról az érdemi döntést a Képviselő-
testület soron következő ülésén hozza meg. 

5. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a 
pályázati eljárás során szükséges felhívásokat, 
jognyilatkozatokat és egyéb nyilatkozatokat megtegye. 

6. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a pályzati 
eljárás adminisztratív feladatait lássa el, a pályázati 
felhívást bocsássa ki, tegye közzé, a hiánypótlások 
szükségességéről döntsön, a pályázatok elbírálására és 
döntésre az illetékes bizottság és a Képviselő-testület elé 
terjessze. 

 
Határidő: folyamatos 
          felhívás közzétételere: 2013. február 20. 
          egyebekre: 2013. március 5. 

Felelős: polgármester, jegyző 
 
 
 
 



 
 

12. NAPIREND 
 
Tárgya: A Tulipános Óvoda nyári zárva tartása 
 
Írásos előterjesztés az 17. 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: 

 
15/2013.(II.14.)Határozat 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
koroncói Tulipános Napközi Otthonos Óvoda 2013. évi nyári 
zárva tartási idejét 2013. augusztus hó 12. napjától 
2013. augusztus hó 30. napjáig határozza meg. 

2. A Képviselő-testület felkéri a koroncói tagóvoda 
vezetőjét, hogy a zárva tartás időpontjáról tájékoztassa 
a szülőket. 

 
Határidő: 2013. február 15. 
Felelős: Kollerné Kantó Gabriella tagintézmény-vezető 
	

13. NAPIREND 
 
Tárgya: A Tulipános Óvoda vezetői álláshely pályázata 
 
Írásos előterjesztés az 18. 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: 

 
16/2013.(II.14.)Határozat 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot 
ír ki a TULIPÁNOS Napközi Otthonos Óvoda magasabb vezetői 
beosztásának betöltésére az intézményfenntartó társulás 
megszüntetésére és az óvoda önálló intézményként történő 
működtetésére tekintettel 2013. július 1. napjától kezdődően.  
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a pályázati 
kiírás Oktatási és Kulturális Közlönyben valamint a 
Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési 
Központ internetes oldalán történő közzétételéről 



gondoskodjon. A pályázati kiírás szövegét a határozat 
melléklete tartalmazza.  
 
Határidő: 2013. február 22.  
Felelős: jegyző  
	

14. NAPIREND 
 
Tárgya: A március 15-i megemlékezés előkészülei 
 
Írásos előterjesztés az 19. 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: 

 
17/2013.(II.14.)Határozat 
 
Koroncó Község Képviselő-testülete 2013. március 14-én 14.00 
órai kezdettel ünnepi megemlékezést tart a Kultúrházban. Az 
ünnepi műsort követően koszorúzást tart a Hősi Parkban. 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 
intézményvezető, hogy a március 15-i megemlékezés 
megszervezésével kapcsolatos teendőket intézze. 
 
Felelős: Némethné Máté Éva intézményvezető 
Határidő: 2013. március 14.  
 

15/A. NAPIREND 
 
Tárgya: Döntést igénylő ügyek - Tulajdonosi Hozzájárulás a 
Marcal Projekttel kapcsolatos munkálatok elvégzéséhez 
 
Írásos előterjesztés az 20. 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: 

 
18/2013.(II.14.)Határozat 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás 
szabályairól szóló 14/2012. (XI. 30.) önkormányzati 
rendeletének 3. § (1) bekezdése alapján, mint az önkormányzati 



vagyon tulajdonosi joggyakorlója tulajdonosi hozzájárulást ad 
az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (9021 Győr, Árpád út 
28-32.) részére, hogy a  
Koroncó belterület 68 hrsz-ú, 1 ha 6659 m2 alapterületű, 
közterület besorolású, 
Koroncó belterület 69 hrsz-ú, 955 m2 alapterületű,beépítetlen 
terület besorolású 
Koroncó belterület 70 hrsz- ú 2540 m2 alapterületű, közterület 
besorolású 
Koroncó belterület 456 hrsz-ú, 1 ha 0742 m2 alapterületű, 
sporttelep besorolású, 
Koroncó külterület 055 hrsz-ú,9116 m2 alapterületű, 
önkormányzati út besorolású, 
Koroncó külterület 069/2 hrsz-ú, 1472 m2 alapterületű, közút 
besorolású, 
Koroncó belterület 435/4 hrsz-ú 3164 m2 alapterületű közterület 
besorolású 
ingatlant a „Marcal jobb parti árvízvédelmi részöblözet 
árvízvédelmi biztonságának javítása” megnevezésű KEOP-
2.1.1/2F/09-11-2011-0002 kódszámú projekt keretében 
megvalósuló védvonalfejlesztéshez, mederkorrekcióhoz igénybe 
vegye, illetve a tárgyi projekt megvalósításához szükséges 
hatósági engedélyeket beszerezze azzal a kitétellel, hogy a 
Koroncó belterület 456 hrsz-ú, 1 ha 0742 m2 alapterületű, 
sporttelep ingatlan működését semmilyen módon nem zavarhatja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 

15/B. NAPIREND 
 
Tárgya: Döntést igénylő ügyek - Győri Nagytérségi   
Hulladékgazdálkodási Társulás „Győr-2 régió” képviselete 
 
Írásos előterjesztés az 21. 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: 

 
19/2013.(II.14.)Határozat 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Győr 
Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
Alapító Okiratának VII/1. pontjában foglaltak alapján a 



Társulási Tanácsba „Győr-2. régió” képviseletével Varga Gábort 
– Tényő Község polgármesterét- bízza meg.  
 
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a határozatot küldje 
meg a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás címére. ( 9021 Győr, Városház tér 1.) 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Radicsné Kincses Mária polgármester 
 
 
 

16. NAPIREND 
 
 
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 
 
 
 
 
 


