
KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

KÉPVISELŐTESTÜLETE 

9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 

 

1-1/2014 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 

Polgármesteri Hivatal nagytermében 2014. február 6-én 18.00 

órai kezdettel megtartott üléséről. 

 

Jelen vannak: 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester 

Basák Imre települési képviselő 

Bittmann Zsolt települési képviselő 

Gaál Jenőné települési képviselő 

Kelemen Frigyes települési képviselő 

Kovács Tibor Ottó települési képviselő 

Violáné Pintér Rozália települési képviselő 

 

 

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 Kovács Tibor Ottó és 

Gaál Jenőné 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 végrehajtásáról 
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. A 2014. évi munkaterv jóváhagyása 
Előadó: dr. Cseresznyák Klára jegyző 

 

4. Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének tárgyalása 
Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

        Gaál Jenőné Bizottság elnöke 

        dr. Cseresznyák Klára jegyző 

 

 



5. A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása 
Előadó: Dr. Cseresznyák Klára jegyző 

 

6. A Koroncói Tulipános Napközi Otthonos Óvoda Alapító 

Okiratának módosítása 

Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

 

7. A Koroncói Tulipános Napközi Otthonos Óvoda nyári zárva 

tartása 

Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

8. Koroncó Községért Közalapítvány Alapító Okiratának 

módosítása 

Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

 

9. Társulási Megállapodás módosítátása 
Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

10. A 2014. évi költségvetésben a civil szervezetek 

támogatására jóváhagyott támogatási keret felosztására 

vonatkozó pályázat kiírása 

Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

11. A március 15-i megemlékezés előkészületei 
Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

12. Döntést igénylő ügyek 
 

13. Kérdések, interpellációk 
 

 
Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 2014. 

február 6-án megtartott ülés napirendi pontjait elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

1/2014.(II.06.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 2014. 

február 6-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: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása 

 

A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés az 5. sz. 

mellékletben. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 44. §-ában, 

valmint a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési 

Szabályairól szóló 4/2011. (IV.22.) önkormányzati rendeletében 

foglaltak alapján a melléklet szerinti tartalommal Koroncó 

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi 

Munkatervét elfogadja. 

 

Felelős: jegyző, polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

2/2014.(II.06.)Határozat 

 

Koroncó Község Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 44. §-ában, 

valmint a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési 

Szabályairól szóló 4/2011. (IV.22.) önkormányzati rendeletében 

foglaltak alapján a melléklet szerinti tartalommal Koroncó 

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi 

Munkatervét elfogadja. 

 

Felelős: jegyző, polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 

 



4. NAPIREND 
 
Tárgya: Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének tárgyalása 

 

Írásos előterjesztés az 6. sz. mellékletben, rendelettervezet 

a 7. sz. mellékeltben. 

 

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 javasolja.  

 

  
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 

1/2014.(II.07.) RENDELETÉT. (8. sz. melléklet). 

 

 

5. NAPIREND 
 
Tárgya: A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása 

 

Írásos előterjesztés az 9. sz. mellékletben. 

 

Kovács Tibor Ottó Ügyrendi és Szociális Bizottság elnöke: 

 

Beszámol arról, hogy napirendet a Ügyrendi és Szociális 

Bizottság megtárgyalta. A határozati javaslata elfogadását 

javasolja. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja 

a Koroncói Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának 

módosítását, valamint az előterjesztésben foglaltak szerinti 

egységes szerkezetű Alapító Okiratot. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Radicsné Kincses Mária 

polgármestert, hogy az Alapító Okirat módosításáról szóló 

határozatot, valamint a módosítást és az egységes szerkezetű 

Alapító Okiratot a Magyar Államkincstár részére küldje meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

3/2014.(II.06.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja 

a Koroncói Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának 



módosítását, valamint az előterjesztésben foglaltak szerinti 

egységes szerkezetű Alapító Okiratot. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Radicsné Kincses Mária 

polgármestert, hogy az Alapító Okirat módosításáról szóló 

határozatot, valamint a módosítást és az egységes szerkezetű 

Alapító Okiratot a Magyar Államkincstár részére küldje meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

 

6. NAPIREND 
 
Tárgya: A Koroncói Tulipános Napközi Otthonos Óvoda Alapító  

        Okiratának módosítása 

 

Írásos előterjesztés az 10. sz. mellékletben. 

 

Kovács Tibor Ottó Ügyrendi és Szociális Bizottság elnöke: 

 

Beszámol arról, hogy napirendet a Ügyrendi és Szociális 

Bizottság megtárgyalta. A határozati javaslata elfogadását 

javasolja. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja 

a Koroncói Tulipános Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának 

módosítását, valamint az előterjesztésben foglaltak szerinti 

egységes szerkezetű Alapító Okiratot. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Radicsné Kincses Mária 

polgármestert, hogy az Alapító Okirat módosításáról szóló 

határozatot, valamint a módosítást és az egységes szerkezetű 

Alapító Okiratot a Magyar Államkincstár részére küldje meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

4/2014.(II.06.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja 

a Koroncói Tulipános Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának 

módosítását, valamint az előterjesztésben foglaltak szerinti 

egységes szerkezetű Alapító Okiratot. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Radicsné Kincses Mária 

polgármestert, hogy az Alapító Okirat módosításáról szóló 

határozatot, valamint a módosítást és az egységes szerkezetű 

Alapító Okiratot a Magyar Államkincstár részére küldje meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 

 



 

7.NAPIREND 

 
Tárgya: A Koroncói Tulipános Napközi Otthonos Óvoda nyári  

        zárva tartása 

 

Írásos előterjesztés az 11. sz. mellékletben. 

 
Gaál Jenőné települési képviselő, a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság elnöke: 

Beszámol arról, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság megtárgyalta, határozati 

javaslat elfogadását javasolja.  

 
Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 
1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Tulipános  

Napközi Otthonos Óvoda 2014. évi nyári zárva tartási idejét 

2014. augusztus hó 11. napjától 2014. augusztus hó 29. napjáig 

határozza meg. 

2. A Képviselő-testület felkéri Kollerné Kantó Gabriella 

intézményvezető asszonyt, hogy a zárva tartás időpontjáról 

tájékoztassa a szülőket. 

 

Határidő: 2014. február 15. 

Felelős: intézményvezető 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

5/2014.(II.06.)Határozat 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Tulipános  

Napközi Otthonos Óvoda 2014. évi nyári zárva tartási 

idejét 2014. augusztus hó 11. napjától 2014. augusztus hó 

29. napjáig határozza meg. 

2. A Képviselő-testület felkéri Kollerné Kantó Gabriella 

intézményvezető asszonyt, hogy a zárva tartás 

időpontjáról tájékoztassa a szülőket. 

 

Határidő: 2014. február 15. 

Felelős: intézményvezető 

 

 

8. NAPIREND 
 
Tárgya: Koroncó Községért Közalapítvány Alapító Okiratának   

        módosítása 

 

Írásos előterjesztés az 12. sz. mellékletben. 

 

 

 



Kovács Tibor Ottó Ügyrendi és Szociális Bizottság elnöke: 

 

Beszámol arról, hogy napirendet a Ügyrendi és Szociális 

Bizottság megtárgyalta. A határozati javaslata elfogadását 

javasolja. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a Koroncó Községért Közalapítvány Felügyelő Bizottságának 

tagjait, Gyertyás Jánost (9113 Koroncó, Árpád u. 1.), Takács 

Ottót (9113 Koroncó, Ady E. u. 9.) tisztségéből visszahívja. 

Ezzel egyidejűleg, 2014. február 6-i hatállyal 5 évre a 

Koroncó Községért Közalapítvány Felügyelő Bizottsági tagjának 

választja: 

- Kovács Tibor Ottó (a Felügyelő Bizottság elnöke) 

- Kelemen Frigyes (a Felügyelő Bizottság tagja) 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

6/2014.(II.06.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a Koroncó Községért Közalapítvány Felügyelő Bizottságának 

tagjait, Gyertyás Jánost (9113 Koroncó, Árpád u. 1.), Takács 

Ottót (9113 Koroncó, Ady E. u. 9.) tisztségéből visszahívja. 

Ezzel egyidejűleg, 2014. február 6-i hatállyal 5 évre a 

Koroncó Községért Közalapítvány Felügyelő Bizottsági tagjának 

választja: 

- Kovács Tibor Ottó (a Felügyelő Bizottság elnöke) 

- Kelemen Frigyes (a Felügyelő Bizottság tagja) 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta és a határozat 1. sz. és 2. sz. melléklete 

szerint jóváhagyja a Koroncó Községért Közalapítvány Alapító 

Okiratának módosítását, és az egységes szerkezetbe foglalt 

módosított Alapító Okiratát. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 

módosított Alapító Okirat aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 



 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

7/2014.(II.06.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta és a határozat 1. sz. és 2. sz. melléklete 

szerint jóváhagyja a Koroncó Községért Közalapítvány Alapító 

Okiratának módosítását, és az egységes szerkezetbe foglalt 

módosított Alapító Okiratát. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 

módosított Alapító Okirat aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

9.NAPIREND 

 
Tárgya: Társulási Megállapodás módosítása 

 

Írásos előterjesztés az 13. sz. mellékletben. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Győri 

Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 21/2013. (VI.03.) 

Tanácshatározatával elfogadott Győri Többcélú Kistérségi 

Társulás Társulási Megállapodásának módosítását elfogadja az 

1. sz. melléklet szerint. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

8/2014.(II.06.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Győri 

Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 21/2013. (VI.03.) 

Tanácshatározatával elfogadott Győri Többcélú Kistérségi 

Társulás Társulási Megállapodásának módosítását elfogadja az 

1. sz. melléklet szerint. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

 

 

 

 

 



10.NAPIREND 

 
Tárgya: A 2014. évi költségvetésben a civil szervezetek 

támogatására jóváhagyott támogatási keret felosztására 

vonatkozó pályázat kiírása 

 

Írásos előterjesztés az 14. sz. mellékletben. 

 

Gaál Jenőné települési képviselő, a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság elnöke: 

Beszámol arról, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság megtárgyalta, határozati 

javaslat elfogadását javasolja.  

 
Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

elhatározza, hogy 2014. évben a településen működő, ott 

székhellyel rendelkező civil szervezet (a civil társaság, 

illetve a Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület – a 

párt kivételével -, valamint az alapítvány) részére 

pályázati rendszerben juttat pénzbeli önkormányzati 

támogatást, a pályázó cél szerinti működésének 

támogatására. A pályázati eljárás során a közpénzekből 

nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi 

CLXXXIII. tv. rendelkezéseit alkalmazni kell. 

2. 2014. évben a jelen határozat 1. pontjában meghatározott 
szervezetek 3.000.000.-Ft pályázati keretösszegre 

pályázhatnak. 

3. A Képviselő-testület elfogadja a jelen előterjesztés 

mellékletét képező Pályázati Kiírást, Pályázati Adatlapot, 

mellékletét, melyeket a pályázat eljárás során alkalmazni 

kell. 

4. A pályázatokat 2014. február 28. napjáig Koroncó Község 

jegyzőjéhez kell benyújtani egy eredeti és egy másolati 

példányban. A pályázatok bírálatát a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság soron következő ülésén 

bírálja, 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 pályázati 
eljárás adminisztratív feladatait lássa el, a pályázati 

felhívást bocsássa ki, tegye közzé, a hiánypótlások 

szükségességéről döntsön, a pályázatokat elbírálásra és 

döntsére az illetékes bizottság és a Képviselő-testület elé 

terjessze. 

 

 

Határidő: folyamatos 

          felhívás közzétételére: 2014. február 14. 

          egyebekre: 2014. február 28. 

Felelős: polgármester, jegyző 

 



A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

9/2014.(II.06.)Határozat 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

elhatározza, hogy 2014. évben a településen működő, ott 

székhellyel rendelkező civil szervezet (a civil társaság, 

illetve a Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület – a 

párt kivételével -, valamint az alapítvány) részére 

pályázati rendszerben juttat pénzbeli önkormányzati 

támogatást, a pályázó cél szerinti működésének 

támogatására. A pályázati eljárás során a közpénzekből 

nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi 

CLXXXIII. tv. rendelkezéseit alkalmazni kell. 

2. 2014. évben a jelen határozat 1. pontjában meghatározott 
szervezetek 3.000.000.-Ft pályázati keretösszegre 

pályázhatnak. 

3. A Képviselő-testület elfogadja a jelen előterjesztés 

mellékletét képező Pályázati Kiírást, Pályázati 

Adatlapot, mellékletét, melyeket a pályázat eljárás során 

alkalmazni kell. 

4. A pályázatokat 2014. február 28. napjáig Koroncó Község 
jegyzőjéhez kell benyújtani egy eredeti és egy másolati 

példányban. A pályázatok bírálatát a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság soron következő ülésén 

bírálja, 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 pályázati 
eljárás adminisztratív feladatait lássa el, a pályázati 

felhívást bocsássa ki, tegye közzé, a hiánypótlások 

szükségességéről döntsön, a pályázatokat elbírálásra és 

döntsére az illetékes bizottság és a Képviselő-testület 

elé terjessze. 

 

 

Határidő: folyamatos 

          felhívás közzétételére: 2014. február 14. 

          egyebekre: 2014. február 28. 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

 

11.NAPIREND 

 
Tárgya: A március 15-i megemlékezés előkészületei 

 

Írásos előterjesztés az 15. sz. mellékletben. 

 

Gaál Jenőné települési képviselő, a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság elnöke: 

Beszámol arról, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság megtárgyalta, a programterv 

elfogadását javasolja.  

 



Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Képviselő-testülete 2014. 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 polgármestert, hogy a március 15-i 

megemlékezés megszervezésével kapcsolatos teendőket intézze. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2013. március 14.  

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

10/2014.(II.06.)Határozat 

 

Koroncó Község Képviselő-testülete 2014. 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 polgármestert, hogy a március 15-i 

megemlékezés megszervezésével kapcsolatos teendőket intézze. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2014. március 14.  

 

12/A.NAPIREND 

 
Tárgya: Döntést igénylő ügyek – Helyi védelem alatt álló 

Bognár kocsma jövője 

 

Írásos előterjesztés az 16. sz. mellékletben. 

 

A Képviselő-testület a beszámolót egyhangúlag elfogadta. 

 

 

12/B.NAPIREND 

 
Tárgya: Döntést igénylő ügyek – Intézményi térítési díjról 

szóló rendelet módosítása 

 

Írásos előterjesztés az 17. sz. mellékletben, rendelettervezet 

a 18. 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 javasolja.  

 
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 

2/2014.(II.07.) RENDELETÉT. (19. sz. melléklet). 

 

 

12/C.NAPIREND 

 
Tárgya: Döntést igénylő ügyek – Klama Bt. hozzájárulás ügye 

 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul 

ahhoz, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő Tekéző 

előtetőjét a bérlő KLAMA Bt. a saját költségén (kb. 500.000,- 

Ft) felújítsa azzal, hogy a felújítási költség a bérleti díjba 

beszámításra kerül olyan módon, hogy a KLAMA Bt. mindaddig a 

havi bérleti díj felét fizeti, amíg a teljes összegű bérleti 

díj másik feléből a felújítás költsége kiegyenlítésre nem 

kerül. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

11/2014.(II.06.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul 

ahhoz, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő Tekéző 

előtetőjét a bérlő KLAMA Bt. a saját költségén (kb. 500.000,- 

Ft) felújítsa azzal, hogy a felújítási költség a bérleti díjba 

beszámításra kerül olyan módon, hogy a KLAMA Bt. mindaddig a 

havi bérleti díj felét fizeti, amíg a teljes összegű bérleti 

díj másik feléből a felújítás költsége kiegyenlítésre nem 

kerül. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul 

ahhoz, hogy a Tekéző bérlője, a KLAMA Bt. külön 

területhasználati megállapodás szerint nyári koncert-

rendezvényt szervezzen saját költségére, a Szabadidő-park 

területére. 

 

Határidő: szükség szerint 

Felelős: polgármester, jegyző 

 



A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

12/2014.(II.06.)Határozat 

 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul 

ahhoz, hogy a Tekéző bérlője, a KLAMA Bt. külön 

területhasználati megállapodás szerint nyári koncert-

rendezvényt szervezzen saját költségére, a Szabadidő-park 

területére. 

 

Határidő: szükség szerint 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

 

12/D.NAPIREND 

 
Tárgya: Döntést igénylő ügyek – Ügyvédi titoktartás alóli 

felmentés 

 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Győr 
Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulásnak a Győri Járásbíróság előtt a Győrszemere, 

Egyed, Rábacsécsény, Kisbabot Községek Önkormányzata 

ellen G.22561/2013. számon önrész meg nem fizetése miatt 

indított peres eljárásban hozzájárulását adja ahhoz, hogy 

a Győri Járásbíróság a Társulás Alapító Okiratát készítő 

Dr. Pónya Zoltán ügyvédet tanúként meghallgassa, ezért 

Koroncó Község Önkormányzata, mint a Győr Nagytérségi 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagja Dr. 

Pónya Zoltán ügyvédet a titoktartási kötelezettsége alól 

felmenti. 

   

2. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felkéri a jegyzőt, hogy a jelen határozat kivonatát a 

Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulás részére megküldje.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

13/2014.(II.06.)Határozat 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Győr 
Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulásnak a Győri Járásbíróság előtt a Győrszemere, 

Egyed, Rábacsécsény, Kisbabot Községek Önkormányzata 

ellen G.22561/2013. számon önrész meg nem fizetése miatt 

indított peres eljárásban hozzájárulását adja ahhoz, hogy 



a Győri Járásbíróság a Társulás Alapító Okiratát készítő 

Dr. Pónya Zoltán ügyvédet tanúként meghallgassa, ezért 

Koroncó Község Önkormányzata, mint a Győr Nagytérségi 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagja Dr. 

Pónya Zoltán ügyvédet a titoktartási kötelezettsége alól 

felmenti. 

   

2. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felkéri a jegyzőt, hogy a jelen határozat kivonatát a 

Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulás részére megküldje.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 

 

 

12/E.NAPIREND 

 
Tárgya: Döntést igénylő ügyek – Csatlakozási 

szándéknyilatkozat 

 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

csatlakozik Pannónia Kincse Leader Egyesület 2014-2020. 

közötti programozási időszakra vonatkozó vidékfejlesztési 

feladataiban, illetve a Helyi Fejlesztési Stratégiai (HFS) 

elkészítésében, valamint a HFS tervezési területének előzetes 

elismerésében. 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza Radicsné Kincses Mária polgármestert a 

csatlakozási szándéknyilatkozat aláírására. 

 

 

Határidő: 2014. február 20. 

Felelős: polgármester  

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

14/2014.(II.06.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

csatlakozik Pannónia Kincse Leader Egyesület 2014-2020. 

közötti programozási időszakra vonatkozó vidékfejlesztési 

feladataiban, illetve a Helyi Fejlesztési Stratégiai (HFS) 

elkészítésében, valamint a HFS tervezési területének előzetes 

elismerésében. 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza Radicsné Kincses Mária polgármestert a 

csatlakozási szándéknyilatkozat aláírására. 

 

 

Határidő: 2014. február 20. 

Felelős: polgármester 



 

13.NAPIREND 

 
Tárgya: Kérdések, interpellációk 

 

Kovács Tibor Ottó települési képviselő: 

 

Javaslom, hogy a civil szervezetek támogatására jóváhagyott 

keretből 200.000.-Ft legyen elkülönítve. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester: 

 

Mivel a Képviselő-testület elfogadta a civil szervezetek 

támogatására vonatkozó pályázati kiírást és keretösszeget, 

ezért erről majd csak a bírálatkor  tudunk dönteni. 

 

Kovács Tibor Ottó települési képviselő: 

 

Javaslom, hogy a Képviselő-testület támogassa a már meglévő 

rendszer bővítését szolgáló 5 db kamera felszerelését a Lugas 

Kiskocsmára és a Laci fogadóra (nettó 29.000.-Ft/db). 

 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy hozzájárul a már meglévő kamera-rendszer bővítéséhez 5 db 

kamera biztosításával (nettó 29.000,- Ft/db), amelyek a Lugas 

Kiskocsmára és a Laci Fogadóra kerülnek felszerelésre, azzal, 

hogy működtetésükről a tulajdonosok gondoskodnak. 

 

Határidő: szükség szerint 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

15/2014.(II.06.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy hozzájárul a már meglévő kamera-rendszer bővítéséhez 5 db 

kamera biztosításával (nettó 29.000,- Ft/db), amelyek a Lugas 

Kiskocsmára és a Laci Fogadóra kerülnek felszerelésre, azzal, 

hogy működtetésükről a tulajdonosok gondoskodnak. 

 

Határidő: szükség szerint 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

 

Kelemen Frigyes települési képviselő: 

Az óvoda konyhán nem lehetne foglalkoztatni 1 fő négy órás 

kisegítőt? 

Radicsné Kincses Mária polgármester: 



Közfoglalkoztatás keretében 1 fő 8 órás munkaerőt bizotsítunk 

az óvoda konyhára 2014. február 17. naptól. 

Kelemen Frigyes települési képviselő: 

A Hősi parkban lévő emlékművön régen a tetején egy láng volt, 

mely az idő múlásával elkopott. Nem lehetne turul madár 

díszítést a tetejére rakatni? 

Radicsné Kincses Mária polgármester: 

Utána kell néznem, hogy az emlékművön milyen díszítés 

helyezhető el. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

 
Radicsné Kincses Mária polgármester megköszönte a jelenlevők 

részvételét, majd a Képviselő-testületi ülést bezárta. 

 

                              K.m.f. 

 

 

    Radicsné Kincses Mária             dr. Cseresznyák Klára 

         polgármester                         jegyző 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő:  

 

 

 

   Kovács Tibor                              Gaál Jenőné 

Települési képviselő                     Települési képviselő 

 


