
KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
KÉPVISELŐTESTÜLETE 
9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 

 
1-12/2013 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 
Polgármesteri Hivatal nagytermében 2013. október 3-én 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 
Kovács Tibor Ottó települési képviselő 
 
 
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 Basák Imre és Kelemen 
Frigyes települési képviselőket.  
A Képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett 
javaslatot elfogadta. 
 
Radicsné Kincses Mária polgármester a meghívóban (2.sz. 
melléklet) közzétett napirendek tárgyalásán a tárgyalási 
sorrendre az alábbiak szerint tesz javaslatot: 
 
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrahajtásááról 

és a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 
 

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

 
3. Beszámoló az Önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról 

Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 
       Gaál Jenőné Bizottság elnöke 
 



4. A 2013. évi költségvetési rendelet módosítása, a Koroncói 
Tulipános Napközi Otthonos Óvoda költségvetése 
Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 
        Dr. Cseresznyák Klára jegyző 
        Gaál Jenőné Bizottság elnöke 
 

5. Döntés Települési Értéktár létrehozásáról 
Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 
 

6. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktátási 
Ösztöndíjrendszer 2014. évi pályázati fordulójához 
Előadó: Dr. Cseresznyák Klára jegyző 
 

7. Önkormányzati delegált választása a Koroncói II. Rákóczi 
Ferenc Áltlános Iskola Intézményi Tanácsába 
Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 
 

8. Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás Alapító Okiratának módosítása 
Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 
 

9. Eseti mentesítés a HÉSZ oldalkertre vonatkozó szabályának 
alkalmazásáról 
Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 
 

10.Döntés beiskolázási segély juttatásáról 
Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 
 

11.Közterületi filmforgatási célú használatával kapcsolatos 
rendelet megalkotása 
Előadó: Dr. Cseresznyák Klára jegyző 
 

12.A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának és SZMSZ   
   módosítása 

Előadó: Dr. Cseresznyák Klára jegyző 
 

13. Döntést Igénylő ügyek 
 

14. Kérdések, interpellációk 
 
 
Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 
javaslatát teszi fel szavazásra: 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 2013. 
október 3-án megtartott ülés napirendi pontjait elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 



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

 
68/2013.(X.03.)Határozat 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 2013. 
október 3-án megtartott ülés napirendi pontjait elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Radicsné Kincses Mária polgármester 
 
 

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: Beszámoló az Önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról 
 
Írásos előterjesztés az 5. sz. mellékletben. 
 
Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke: 
 
Beszámol arról, hogy napirendet a Pénzügyi és 
Településstratégiai Bizottság megtárgyalta, javasolta a 
beszámoló elfogadását.  
 
Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 
javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
polgármester előterjesztés alapján 2013. évi I. féléves 
gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja. 

 
Határidő: azonnal 

    Felelős: polgármester, jegyző  
          

 
 
 



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

 
69/2013.(X.03.)Határozat 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
polgármester előterjesztés alapján 2013. évi I. féléves 
gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja. 

  
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző 
 

4. NAPIREND 
 

Tárgya: A 2013. évi költségvetési rendelet módosítása, a 
Koroncói Tulipános Napközi Otthonos Óvoda költségvetése 
 
Rendelettervezet a 6. sz. mellékletben. 
 
Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke: 
 
Beszámol arról, hogy napirendet a Pénzügyi és 
Településstratégiai Bizottság megtárgyalta, javasolta a 
rendelt elfogadását. 
 
Radicsné Kincses Mária polgármester a mellékletben szereplő 
rendelet tervezetet teszi fel szavazásra. 
  
A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és megalkotta a 
9/2013.(X.04.) RENDELETÉT. (7. sz. melléklet). 
 
 

5. NAPIREND 
 

Tárgya: Döntés Települési Értéktár létrehozásáról 
 
Írásos előterjesztés az 8. sz. mellékletben. 
 
Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 
javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar 
nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. 
törvény 3. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a 
magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 
114/2013. (IV.16.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdésére is 
figyelemmel az alábbi határozatot hozta:  



Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kíván 
Települési Értéktárat létrehozni.  
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy döntéséről – 
jelen határozat megküldésével – tájékoztassa a Győr-Moson-
Sopron Megyei Közgyűlés elnökét.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős: jegyző  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
70/2013.(X.03.)Határozat 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar 
nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. 
törvény 3. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a 
magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 
114/2013. (IV.16.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdésére is 
figyelemmel az alábbi határozatot hozta:  
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kíván 
Települési Értéktárat létrehozni.  
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy döntéséről – 
jelen határozat megküldésével – tájékoztassa a Győr-Moson-
Sopron Megyei Közgyűlés elnökét.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős: jegyző  
 
 

6. NAPIREND 
 
Tárgya: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Ösztöndíjrendszer 2014. évi pályázati fordulójához 
 
Írásos előterjesztés az 9. sz. mellékletben. 
 
Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 
javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási 
hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő 
fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi 
fordulójához. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
csatlakozási nyilatkozat aláírására és a pályázati kiírás 
közzétételére.  
 



Határidő: 2013. október 11.  
Felelős: polgármester, jegyző  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
71/2013.(X.03.)Határozat 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási 
hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő 
fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi 
fordulójához. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
csatlakozási nyilatkozat aláírására és a pályázati kiírás 
közzétételére.  
 
Határidő: 2013. október 11.  
Felelős: polgármester, jegyző 
 
 

7. NAPIREND 
 
Tárgya: Önkormányzati delegált választása a Koroncói II. 
Rákóczi Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsába 
 
Írásos előterjesztés az 10. sz. mellékletben. 
 
Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 
javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Koroncói 
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola intézményi tanácsába a 
település polgármesterét, Radicsné Kincses Mária polgármestert 
delegálja. 
 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozat 
kivonatát küldje meg a Koroncói II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskola részére. 
 
Határidő: 2013. október 10.  
Felelős: jegyző 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
 
 



72/2013.(X.03.)Határozat 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Koroncói 
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola intézményi tanácsába a 
település polgármesterét, Radicsné Kincses Mária polgármestert 
delegálja. 
 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozat 
kivonatát küldje meg a Koroncói II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskola részére. 
 
Határidő: 2013. október 10.  
Felelős: jegyző 
 

8. NAPIREND 
 

Tárgya: Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás Alapító Okiratának módosítása 
 
Írásos előterjesztés az 11. sz. mellékletben. 

 
Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 
javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Győr 

Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
Alapító Okiratának módosítását az előterjesztés 1. sz. 
mellékletében foglaltak szerint elfogadja. 
Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester 
 

2.  Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felkéri a polgármestert, hogy az Alapító Okirat 
módosításának elfogadásáról a Győr Nagytérségi 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást a határozat 
megküldésével értesítse. 
Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester 
 

3. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosításokat 
tartalmazó Alapító Okirat aláírására. 
Határidő: az Alapító Okirat módosításának a Győr 
Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
valamennyi tag önkormányzata általi elfogadását követő 30 
nap 
Felelős: polgármester 
 



4. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 2. sz. 
mellékletét képező „Felhatalmazó levél” aláírására. 
Határidő: az Alapító Okirat módosításának a Győr 
Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
valamennyi tag önkormányzata általi elfogadását követő 30 
nap 
Felelős: polgármester 

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

 
73/2013.(X.03.)Határozat 

 
1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás Alapító Okiratának módosítását az előterjesztés 
1. sz. mellékletében foglaltak szerint elfogadja. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester 
 
2.  Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felkéri a polgármestert, hogy az Alapító Okirat 
módosításának elfogadásáról a Győr Nagytérségi 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást a határozat 
megküldésével értesítse. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester 
 
3. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosításokat 
tartalmazó Alapító Okirat aláírására. 
 
Határidő: az Alapító Okirat módosításának a Győr 
Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
valamennyi tag önkormányzata általi elfogadását követő 30 
nap 
Felelős: polgármester 
 
4. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 2. sz. 
mellékletét képező „Felhatalmazó levél” aláírására. 
 
Határidő: az Alapító Okirat módosításának a Győr 
Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
valamennyi tag önkormányzata általi elfogadását követő 30 
nap 
Felelős: polgármester 

 



 
9. NAPIREND 

 
Tárgya: Eseti mentesítés a HÉSZ oldalkertre vonatkozó 
szabályának alkalmazásáról 
 
Írásos előterjesztés az 12. sz. mellékletben. 

 
Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 
javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete eseti 
mentesítést ad a Koroncó belterület 46/1 hrsz-ú ingatlan 
vonatkozásában az orvosi rendelő megépítése esetén a Helyi 
Építési Szabályzatról szóló 17/2003. (XII.16.) Ör. 14. § (5) 
bekezdésének alkalmazása alól, és engedélyezi, hogy az 
oldalkert mérete 5 m nagyságú legyen. 

 
Felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről – jelen határozat 
megküldésével – tájékoztassa Szabó Henriett tervezőt. 

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

 
74/2013.(X.03.)Határozat 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete eseti 
mentesítést ad a Koroncó belterület 46/1 hrsz-ú ingatlan 
vonatkozásában az orvosi rendelő megépítése esetén a Helyi 
Építési Szabályzatról szóló 17/2003. (XII.16.) Ör. 14. § (5) 
bekezdésének alkalmazása alól, és engedélyezi, hogy az 
oldalkert mérete 5 m nagyságú legyen. 
  
Felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről – jelen határozat 
megküldésével – tájékoztassa Szabó Henriett tervezőt. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 
 

10. NAPIREND 
 

Tárgya: Döntés beiskolázási segély juttatásáról 
 
Írásos előterjesztés az 12. sz. mellékletben. 

 
 
 



Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke: 
 
Beszámol arról, hogy napirendet a Pénzügyi és 
Településstratégiai Bizottság megtárgyalta, javasolta a 
határozati javaslat elfogadását.  

 
 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 
javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 8/2011. (V. 27) 
önkormányzati rendelet 10. §-a alapján tanulónként 3.000,- Ft 
beiskolázási segélyt nyújt a Koroncói II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskolába járó gyermeket nevelő családoknak. 
 
2. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 8/2011. (V. 27) 
önkormányzati rendelet 10. §-a alapján tanulónként 4.000,- Ft 
beiskolázási segélyt nyújt a koroncói lakóhelyű középiskolai 
tanulók részére.  
 
3. A felsőfokú oktatási intézmény hallgatói a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerben pályázhatnak 
támogatásra, így részükre az egyszeri beiskolázási segély 
megállapítása nem indokolt.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős: jegyző 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
75/2013.(X.03.)Határozat 
 
1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 8/2011. (V. 27) 
önkormányzati rendelet 10. §-a alapján tanulónként 3.000,- Ft 
beiskolázási segélyt nyújt a Koroncói II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskolába járó gyermeket nevelő családoknak. 

 
2. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 8/2011. (V. 27) 
önkormányzati rendelet 10. §-a alapján tanulónként 4.000,- Ft 
beiskolázási segélyt nyújt a koroncói lakóhelyű középiskolai 
tanulók részére.  

 
3. A felsőfokú oktatási intézmény hallgatói a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerben pályázhatnak 
támogatásra, így részükre az egyszeri beiskolázási segély 
megállapítása nem indokolt.  



 
Határidő: azonnal  
Felelős: jegyző 
 
 

11. NAPIREND 
 
Tárgya: Közterületi filmforgatási célú használatával 
kapcsolatos rendelet megalkotása 
 
Rendelettervezet a 13. sz. mellékletben. 
 
 
Radicsné Kincses Mária polgármester a mellékletben szereplő 
rendelet tervezetet teszi fel szavazásra. 
  
A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül  elfogadta és megalkotta a 
10/2013.(X.04.) RENDELETÉT. (14. sz. melléklet). 
 

12. NAPIREND 
 

Tárgya: Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása 
 
Írásos előterjesztés az 15. sz. mellékletben. 

 
Kovács Tibor Ottó Ügyrendi és Szociális Bizottság elnöke: 
 
Beszámol arról, hogy napirendet a Ügyrendi és Szociális 
Bizottság megtárgyalta, javasolta a határozati javaslat 
elfogadását.  

 
 
 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 
javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja 
a Koroncói Polgármesteri Hivatalnak a jelen határozat 1. sz. 
Melléklete szerint módosított és egységes szerkezetbe foglalt 
Alapító Okiratát valamint a Szervezeti és Működési 
Szabályzatát. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: jegyző 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
 



76/2013.(X.03.)Határozat 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja 
a Koroncói Polgármesteri Hivatalnak a jelen határozat 1. sz. 
Melléklete szerint módosított és egységes szerkezetbe foglalt 
Alapító Okiratát valamint a Szervezeti és Működési 
Szabályzatát. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: jegyző 
 

13/A. NAPIREND 
 

Tárgya: Döntési igénylő ügyek – MVH támogatás megelőlegezése 
 
Írásos előterjesztés az 16. sz. mellékletben. 

 
 

Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke: 
 
Beszámol arról, hogy napirendet a Pénzügyi és 
Településstratégiai Bizottság megtárgyalta, javasolta a 
határozati javaslat elfogadását.  

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

 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatás-
megelőlegező (MVH)  hitel igénybevételét rendeli   el. 
 
A  hitel  célja  :      MVH-támogatás megelőlegezése   
 
A  hitel  összege :  20.387.456.-    
 
A  hitel  futamideje :   2015. március 31.  
 
Hitelfedezet: 
Az Önkormányzat Képviselő Testülete kötelezettséget vállal: 

 a hitel és járulékai visszafizetésére, valamint 
arra, hogy 

 a futamidő alatti évek költségvetésébe a felvett 
hitelt és járulékait betervezi és jóváhagyja. 
Az Önkormányzat a hitel fedezeteként ajánlja fel 
a mindenkor hatályos jogszabályok alapján 
figyelembe vehető valamennyi költségvetési 
bevételét, annak,  továbbá a 2117314973 
azonosító számon nyilvántartott kérelme alapján 
elnyert MVH-támogatás OTP Bank Nyrt-re történő 
engedményezését. 

 



A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő 
hitelekből, kezességvállalásokból és az igényelt hitelbõl 
adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik a 2011. 
évi CXCIV. törvény 10. §. /3/ bekezdésében meghatározott 
korlátozás alá.  
 
2./Felhatalmazást ad a Polgármesternek, hogy az 1./ pont 

szerinti feltételekkel történő hitelfelvétel ügyében 
eljárjon, és a hitelszerződést az Önkormányzat 
képviseletében a Bankkal megkösse. 

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

 
77/2013.(X.03.)Határozat 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatás-
megelőlegező (MVH)  hitel igénybevételét rendeli   el. 
 
A  hitel  célja  :      MVH-támogatás megelőlegezése   
 
A  hitel  összege :  20.387.456.-    
 
A  hitel  futamideje :   2015. március 31. 
 
 Hitelfedezet: 
Az Önkormányzat Képviselő Testülete kötelezettséget vállal: 

 a hitel és járulékai visszafizetésére, valamint 
arra, hogy 

 a futamidő alatti évek költségvetésébe a felvett 
hitelt és járulékait betervezi és jóváhagyja. 
Az Önkormányzat a hitel fedezeteként ajánlja fel 
a mindenkor hatályos jogszabályok alapján 
figyelembe vehető valamennyi költségvetési 
bevételét, annak,  továbbá a 2117314973 
azonosító számon nyilvántartott kérelme alapján 
elnyert MVH-támogatás OTP Bank Nyrt-re történő 
engedményezését. 

 
A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő 
hitelekből, kezességvállalásokból és az igényelt hitelbõl 
adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik a 2011. 
évi CXCIV. törvény 10. §. /3/ bekezdésében meghatározott 
korlátozás alá.  
 
2./Felhatalmazást ad a Polgármesternek, hogy az 1./ pont 

szerinti feltételekkel történő hitelfelvétel ügyében 



eljárjon, és a hitelszerződést az Önkormányzat 
képviseletében a Bankkal megkösse. 

 
Határidő: azonnal  
Felelős: jegyző 
 
 
 
 
 
Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 
javaslatot teszi fel szavazásra: 

 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatás-
megelőlegező (MVH)  hitel igénybevételét rendeli   el. 
 
A  hitel  célja  :      MVH-támogatás megelőlegezése   
 
A  hitel  összege :  9.113.418.-    
 
A  hitel  futamideje :   2015. március 31. 
 
Hitelfedezet: 
Az Önkormányzat Képviselő Testülete kötelezettséget vállal: 

 a hitel és járulékai visszafizetésére, valamint 
arra, hogy 

 a futamidő alatti évek költségvetésébe a felvett 
hitelt és járulékait betervezi és jóváhagyja. 

 Az Önkormányzat a hitel fedezeteként ajánlja fel 
a mindenkor hatályos jogszabályok alapján 
figyelembe vehető valamennyi költségvetési 
bevételét, annak,  továbbá a 2117305520 
azonosító számon nyilvántartott kérelme alapján 
elnyert MVH-támogatás OTP Bank Nyrt-re történő 
engedményezését. 

 
A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő 
hitelekből, kezességvállalásokból és az igényelt hitelbõl 
adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik a 2011. 
évi CXCIV. törvény 10. §. /3/ bekezdésében meghatározott 
korlátozás alá.  
 
2./Felhatalmazást ad a Polgármesternek, hogy az 1./ pont 

szerinti feltételekkel történő hitelfelvétel ügyében 
eljárjon, és a hitelszerződést az Önkormányzat 
képviseletében a Bankkal megkösse. 

 
Határidő: azonnal  
Felelős: jegyző 
 



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

 
78/2013.(X.03.)Határozat 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatás-
megelőlegező (MVH)  hitel igénybevételét rendeli   el. 
 
A  hitel  célja  :      MVH-támogatás megelőlegezése   
 
A  hitel  összege :  9.113.418.-    
 
A  hitel  futamideje :   2015. március 31. 
 
Hitelfedezet: 
Az Önkormányzat Képviselő Testülete kötelezettséget vállal: 

 a hitel és járulékai visszafizetésére, valamint 
arra, hogy 

 a futamidő alatti évek költségvetésébe a felvett 
hitelt és járulékait betervezi és jóváhagyja. 

 Az Önkormányzat a hitel fedezeteként ajánlja fel 
a mindenkor hatályos jogszabályok alapján 
figyelembe vehető valamennyi költségvetési 
bevételét, annak,  továbbá a 2117305520 
azonosító számon nyilvántartott kérelme alapján 
elnyert MVH-támogatás OTP Bank Nyrt-re történő 
engedményezését. 

 
A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő 
hitelekből, kezességvállalásokból és az igényelt hitelbõl 
adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik a 2011. 
évi CXCIV. törvény 10. §. /3/ bekezdésében meghatározott 
korlátozás alá.  
 
2./Felhatalmazást ad a Polgármesternek, hogy az 1./ pont 

szerinti feltételekkel történő hitelfelvétel ügyében 
eljárjon, és a hitelszerződést az Önkormányzat 
képviseletében a Bankkal megkösse. 

 
Határidő: azonnal  
Felelős: jegyző 
 
 

13/B. NAPIREND 
 

Tárgya: Döntési igénylő ügyek – Pannónia Kincse Leader 
Egyesület támogatása 
 
Írásos előterjesztés az 17. sz. mellékletben. 



 
Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke: 
 
Beszámol arról, hogy napirendet a Pénzügyi és 
Településstratégiai Bizottság megtárgyalta, javasolta a 
határozati javaslat elfogadását.  
 
Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 
javaslatot teszi fel szavazásra: 

 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 200.000.-
Ft összegű tárgyévi támogatást nyújt a Pannónia Kincse Leader 
Egyesület működésének fenntartására és a hitelállomány 
csökkentésére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
79/2013.(X.03.)Határozat 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 200.000.-
Ft összegű tárgyévi támogatást nyújt a Pannónia Kincse Leader 
Egyesület működésének fenntartására és a hitelállomány 
csökkentésére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 

13/C. NAPIREND 
 

Tárgya: Döntési igénylő ügyek – Koroncói Tulipános Napközi 
Otthonos Óvoda Munkaterve   
 
Írásos előterjesztés az 18. sz. mellékletben. 

 
Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 
javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Koroncói 
Tulipános Napközi Otthonos Óvoda Munkatervét megismerte és 
jóváhagyja. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, intézményvezető 
 



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

 
80/2013.(X.03.)Határozat 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Koroncói 
Tulipános Napközi Otthonos Óvoda Munkatervét megismerte és 
jóváhagyja. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, intézményvezető 
 
 

13/D. NAPIREND 
 

Tárgya: Döntési igénylő ügyek – Módosított közbeszerzési terv 
elfogadása 
  
Írásos előterjesztés az 19. sz. mellékletben. 

 
Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 
javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. 
évre készített közbeszerzési tervét a határozat melléklete 
szerinti tartalommal módosítja, valamint a módosított 
közbeszerzési tervet jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
81/2013.(X.03.)Határozat 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. 
évre készített közbeszerzési tervét a határozat melléklete 
szerinti tartalommal módosítja, valamint a módosított 
közbeszerzési tervet jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző 
 
 
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:  
 
 
 
   Basák Imre                              Kelemen Frigyes 
Települési képviselő                     Települési képviselő 
 
 


