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1-8/2013 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 
Polgármesteri Hivatal nagytermében 2013. június 26-án 17.30 
órai kezdettel megtartott üléséről. 
 
Jelen vannak: 
 
Radicsné Kincses Mária polgármester 
Basák Imre települési képviselő 
Bittmann Zsolt Mihály települési képviselő 
Gaál Jenőné települési képviselő 
Kelemen Frigyes települési képviselő 
Violáné Pintér Rozália települési képviselő 
 
Kovács Tibor Ottó települési képviselő távolmaradását az ülés 
megkezdése előtt jelezete. 
 
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 Violáné Pintér Rozália 
és Gaál Jenőné települési képviselőket.  
A Képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett 
javaslatot elfogadta. 
 
Javaslatot tett a meghívóban (2.sz. melléklet) szereplő 
napirendi pontok elfogadására az alábbiak szerint: 
 
1. Megüresedett képviselői mandátum betöltése, új képviselő 

beiktatása, eskütétel 
Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 
 

2. Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság tagjának 
megválasztása 
Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 
 
 



3. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
és a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 
 

4. Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról 
Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 
 

5. A Koroncói Tulipános Napközi Otthonos Óvoda önálló 
intézményi működésével kapcsolatos döntések meghozatala 
Előadó: Kollerné Kantó Gabriella tagintézmény vezető 
 

6. A Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak 
Gyermekjóléti és Szociális Intézményének beszámolója  
Előadó: Szalai Lászlóné vezető 
         

7. A Jázminvirág Nyugdíjas Klub éves beszámolója – az 
időskorúak helyzete 
Előadó: Juhász Istvánné a Jázminvirág Nyugdíjas Klub 
vezetője 
 

8. A község demográfiai helyzetének alakulása 
Előadó: Gácsné Kozma Ildikó védőnő 
        Dr. Cseresznyák Klára jegyző 
 

9. A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítása 

     Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 
 

 
10. Döntést igénylő ügyek 

 
  11.Kérdések, interpellációk 

 
 
Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 
javaslatát teszi fel szavazásra: 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 2013. 
június 26-án megtartott ülés napirendi pontjait elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
48/2013.(VI.26.)Határozat 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 2013. 
június 26-án megtartott ülés napirendi pontjait elfogadja. 
 



Határidő: azonnal 
Felelős: Radicsné Kincses Mária polgármester 
 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kelemen Tibor Képviselő-testületi tag 56 éves korában elhunyt. 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet és a jelenlevőket, hogy 
a napirendi pontok tárgyalását megelőzően néhai Kelemen 
Tiborra egy perces néma felállással emlékezzünk. 
 
 
 

1. NAPIREND 
 

Tárgya: Megüresedett képviselői mandátum betöltése, új 
képviselő beiktatása, eskütétel 
 
Írásos előterjesztés az 3. sz. mellékletben. 
 
A Képviselő-testület a Helyi Választási Bizottság elnökének 
beszámolóját egyhangúlag tudomásul vette. 
 
Radicsné Kincses Mária polgármester felkérte a megválasztott 
települési képviselőt, hogy az általa történő előmondást 
követően tegyék le az esküt. Az eskü szövege az 4. sz. 
mellékletben. 
 
A megválasztott települési képviselő letette az esküt. 
 
Ezt követően a a megválasztott települési képviselő megkapta a 
megbízólevelet. 
 

2.NAPIREND 
 

Tárgya: Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság tagjának 
megválasztása 
 
Írásos előterjesztés az 5. sz. mellékletben. 

 
Radicsné Kincses Mária polgármester: 
 
Megkérdezi az érintettet Bittmann Zsolt Mihályt, hogy a 
nyilvános tárgyalásba beleegyezik-e, továbbá fogadja-e a 
jelölést, illetve nyilatkozott arról, hogy a döntéshozatalban 
nem kíván részt venni. 
 
Az érintett mindkét kérdésre egybehangzó igen választ adott. 
 



 
Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 
javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
A képviselő – testület és szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 4/2011. (IV.01.) önkormányzati 
rendeletében foglaltakra tekintettel az alábbi Bizottságba – 
az adott bizottság képviselő tagjaként – a következő személyt 
választja meg: 

1) PÉNZÜGYI és TELEPÜLÉSSTRATÉGIAI BIZOTTSÁG-ba – Kelemen 
Tibor helyett – Bittmann Zsolt Mihály 9113 Koroncó, 
Széchenyi u. 76. szám alatti lakost. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Radicsné Kincses Mária polgármester 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
49/2013.(VI.26.)Határozat 
 
A képviselő – testület és szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 4/2011. (IV.01.) önkormányzati 
rendeletében foglaltakra tekintettel az alábbi Bizottságba – 
az adott bizottság képviselő tagjaként – a következő személyt 
választja meg: 

1) PÉNZÜGYI és TELEPÜLÉSSTRATÉGIAI BIZOTTSÁG-ba – Kelemen 
Tibor helyett – Bittmann Zsolt Mihály 9113 Koroncó, 
Széchenyi u. 76. szám alatti lakost. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Radicsné Kincses Mária polgármester 
 
 

3.NAPIREND 
 

Polgármester előterjesztése a 6/A. és 6/B. sz. mellékletben. 
 
A Képviselő-testület a beszámolót egyhangúlag elfogadta. 
 
 
 

4.NAPIREND 
 
A polgármester előterjesztése a 7. sz. melléklet szerint. 
 
Az előterjesztést a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.  
 
 
 



 
5.NAPIREND 

 
Tárgya: A Koroncói Tulipános Napkozi Otthonos Óvoda önálló 
intézményi működésével kapcsolatos döntések meghozatala 
 
Írásos előterjesztés az 7. sz. mellékletben. 
 
Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 
javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy 2013. július 1-i hatállyal a Koroncói Tulipános 
Napközit Otthonos Óvodában 

- a nyitva tartás 6.30 órától 17.00 óráig terjed 
- a személyes térítési díjakat havonat utólagosan, az 

igénybe nem vett étkeztetést elszámolva kell megfizetni, 
továbbá 

- ha a gyermekétkeztetést betegség vagy más ok miatt a 
jogosult nem kívánja igénybe venni, és a távolmaradást a 
törvényes képviselő telefonon, személyesen vagy sms-ben 
bejelenti az adott nap 8.30-ig, úgy attól a naptól 
kezdődően a távolmaradás idejére mentesül a térítési díj 
fizetésének kötelezettsége alól. 
 

Határidő: 2013. július 1-től folyamatosan 
Felelős: intézményvezető 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
50/2013.(VI.26.)Határozat 
 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy 2013. július 1-i hatállyal a Koroncói Tulipános 
Napközit Otthonos Óvodában 

- a nyitva tartás 6.30 órától 17.00 óráig terjed 
- a személyes térítési díjakat havonat utólagosan, az 

igénybe nem vett étkeztetést elszámolva kell megfizetni, 
továbbá 

- ha a gyermekétkeztetést betegség vagy más ok miatt a 
jogosult nem kívánja igénybe venni, és a távolmaradást a 
törvényes képviselő telefonon, személyesen vagy sms-ben 
bejelenti az adott nap 8.30-ig, úgy attól a naptól 
kezdődően a távolmaradás idejére mentesül a térítési díj 
fizetésének kötelezettsége alól. 
 

Határidő: 2013. július 1-től folyamatosan 
Felelős: intézményvezető 
 



 
6.NAPIREND 

 
Tárgya: A Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak 
Gyermekjóléti és Szociális Intézményének beszámolója  
 
Írásos előterjesztés az 8. sz. mellékletben. 
 
Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 
javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Téti 
Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és 
Szociális Intézményének beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
51/2013.(VI.26.)Határozat 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Téti 
Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és 
Szociális Intézményének beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző 
 

7.NAPIREND 
 

Tárgya: A Jázminvirág Nyugdíjas Klub éves beszámolója – 
időskorúak helyzete  
 
Írásos előterjesztés az 9. sz. mellékletben. 
 
Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 
javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
időskorúak helyzetéről szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző 
 
 
 
 



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

 
52/2013.(VI.26.)Határozat 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
időskorúak helyzetéről szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző 

 
 
8.NAPIREND 

 
Tárgya: A község demográfiai helyzetének alakulása 
 
Írásos előterjesztés az 10. sz. mellékletben. 
 
Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 
javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a község 
demográfiai helyzetének alakulásáról szóló beszámolót 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
53/2013.(VI.26.)Határozat 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a község 
demográfiai helyzetének alakulásáról szóló beszámolót 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző 
 

9.NAPIREND 
 

Tárgya: A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Megállapodás módosítása 
 
Írásos előterjesztés az 11. sz. mellékletben. 
 
 
 



Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 
javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

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 
 

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

 
54/2013.(VI.26.)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 
 
 
9.NAPIREND 

 
Tárgya: Döntést igénylő ügyek 
 
Radicsné Kincses Mária polgármester tájékoztatta a 
Képviselő-testületet, hogy nincs döntést igénylő ügy. 

 
10.NAPIREND 
 

Tárgya: Kérdések, interpellációk 
 
Kelemen Frigyes települési képviselő: 
 



Köszönetét fejezi ki a Képviselő-testület nevében Radicsné 
Kincses Mária polgármesternek az árvíznél nyújtott 
helytállásáért. 
Véleménye szerint a honlapon felhívást kellene közzétenni, a 
segítségben résztvevők által készített fotók összegyűjtésére 
vonatkozón. 
 
 
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:  
 
 
 
   Gaál Jenőné                          Violáné Pintér Rozália 
Települési képviselő                     Települési képviselő 
 
 


