
KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

KÉPVISELŐTESTÜLETE 

9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 

 

1-11/2015 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 

Polgármesteri Hivatal nagytermében 2015. július 22-én 19.00 

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 

Madarász István 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. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester a meghívóban (2.sz. 

melléklet) közzétett napirendek tárgyalásán a tárgyalási 

sorrendre az alábbiak szerint tesz javaslatot: 

 

 

1. Napirend  

Sportcsarnok igénybevétele 

 Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

2. Napirend 

 Döntés beszerzési eljárásban 

 Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

3. Napirend 

 Győri Viziközmű Társulattal vagyonkezelői szerződés megkötése 

 Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

 

 



4. Napirend 

 Váczi Attila győri rendőrkapitány kinevezésének támogatása 

Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

5. Napirend 

 Települési zöldterületek gondozására vonatkozó vállalkozási   

 szerződés jóváhagyása 

 Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

6. Napirend 

 Döntést igénylő ügyek 

 Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

7. Napirend 

 Koroncó Községért Emlékérem 

 Koroncó Község Díszpolágra kitüntető címek adományozása 

 Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

 

 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 2015. 

július 22-én megtartott ülés napirendi pontjait elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

46/2015.(VII.22.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 2015. 

július 22-én megtartott ülés napirendi pontjait elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

1. NAPIREND 
 

Tárgya: Sportcsarnok igénybevétele 

 

Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke: 

 

Beszámol arról, hogy napirendet a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság megtárgyalta, javasolja hogy az 



a KLIK vagyonkezelésébe adott sportcsarnok épületrészt az 

Önkormányzat határozott időre tartós bérletbe vegye – 

amennyiben lehetséges havi 150.000,- Ft összegű bérleti díjnál 

kedvezőbb, de legfeljebb havi 150.000,- Ft összegű bérleti 

díjért. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a KLIK vagyonkezelésébe adott sportcsarnok 

épületrészt az Önkormányzat határozott időre tartós bérletbe 

veszi – amennyiben lehetséges havi 150.000,- Ft összegű 

bérleti díjnál kedvezőbb, de legfeljebb havi 150.000,- Ft 

összegű bérleti díjért. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

szerződés megkötésével kapcsolatosan teljes jogkörben 

eljárjon, a szerződést megkösse. 

3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a bérleti díj 

fedezetét az Önkormányzat költségvetéséből biztosítsa és a 

költségvetési rendelet soron következő módosításakor a jelen 

határozatban foglaltakra legyen figyelemmel.  

 

Felelős:  polgármester 

  jegyző                     3. pontra 

Határidő: 2015. augusztus 31. 

  ktgv. rendelet módosításakor  3. pontra 

 

  
Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

47/2015.(VII.22.)Határozat 

 

1.Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a KLIK vagyonkezelésébe adott sportcsarnok 

épületrészt az Önkormányzat határozott időre tartós bérletbe 

veszi – amennyiben lehetséges havi 150.000,- Ft összegű 

bérleti díjnál kedvezőbb, de legfeljebb havi 150.000,- Ft 

összegű bérleti díjért. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

szerződés megkötésével kapcsolatosan teljes jogkörben 

eljárjon, a szerződést megkösse. 

3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a bérleti díj 

fedezetét az Önkormányzat költségvetéséből biztosítsa és a 

költségvetési rendelet soron következő módosításakor a jelen 

határozatban foglaltakra legyen figyelemmel.  

 

 

 



Felelős:  polgármester 

  jegyző                  3. pontra 

Határidő: 2015. augusztus 31. 

  ktgv. rendelet módosításakor  3. pontra 

 

 

2.NAPIREND 
 

Tárgya: Döntés beszerzési eljárásban 

 

Írásos előterjesztés a 3. sz. mellékletben. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

1./ Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megállapítja, hogy a  vis maior támogatás felhasználása - út 

és híd helyreállítási munkálatai tárgyú beszerzési eljárásban 

a LANG SZOLG Kereskedelmi és Szolgáltató  Kft.  Cím: 9081 

Győrújbarát,  István u. 213. ajánlata volt a legkedvezőbb 

árajánlat a beérkezett 3 ajánlat közül, az alábbi ajánlati 

áron:  Nettó: 33.115.140,-  Ft  +  8.941.088,- Ft ÁFA = 

42.056.228,- Ft azaz Negyvenkettőmillió-ötvenhatezer-

kettőszázhuszonnyolc Forint  

 

2./ A Képviselő-testület megállapítja, hogy a második 

legkedvezőbb árajánlat a TIA 2002 Építőipari Tervező, 

Kivitelező és Kereskedelmi Kft. Cím: 9600 Sárvár, Sótonyi u. 

7/b. ajánlata volt a legkedvezőbb árajánlat a beérkezett 3 

ajánlat közül, az alábbi ajánlati áron:  Nettó: 34.814.560,-  

Ft  +  9.399.931,- Ft ÁFA  

= 44.214.491,- Ft azaz Negyvennégymillió-

kettőszáztizennégyezer-négyszázkilencvenegy Forint. 

 

3./ A Képviselő-testület (mint döntőbizottság)úgy határoz, 

hogy a tárgybani beszerzési eljárás  nyertese a LANG SZOLG 

Kereskedelmi és Szolgáltató  Kft.  42.056.228,- Ft azaz 

Negyvenkettőmillió-ötvenhatezer-kettőszázhuszonnyolc Forint 

bruttó ajánlati árral.  

 

4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 

tárgyban a beszerzési eljárás eredményéről az érintetteket 

tájékoztassa, szerződéseket megkösse és minden egyéb, 

szükséges jognyilatkozatot megtegyen. 

 

5./ A Képviselő-testület a vis maior támogatás 10 %-os 

önrészét, a vállalt 3.000.000,- Forint összegű önrészt 

kiegészíti, a helyreállítással kapcsolatos költségek 

viseléséhez a vis maior támogatáson felül összesen 

15.056.228,- Forint összegű önrészt 2015. évi költségvetése 

terhére biztosítja. 



 

6./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a tárgyi 

beruházáshoz szükséges összegű önrész fedezetét az 

Önkormányzat költségvetéséből biztosítsa és a költségvetési 

rendelet soron következő módosításakor a jelen határozatban 

foglaltakra legyen figyelemmel.  

 

Felelős:  polgármester 

  jegyző                             6. pontra 

Határidő:  azonnal 

  ktgv. rendelet módosításakor  6. pontra 

 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

48/2015.(VII.22.)Határozat 

 

1./ Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megállapítja, hogy a  vis maior támogatás felhasználása - út 

és híd helyreállítási munkálatai tárgyú beszerzési eljárásban 

a LANG SZOLG Kereskedelmi és Szolgáltató  Kft.  Cím: 9081 

Győrújbarát,  István u. 213. ajánlata volt a legkedvezőbb 

árajánlat a beérkezett 3 ajánlat közül, az alábbi ajánlati 

áron:  Nettó: 33.115.140,-  Ft  +  8.941.088,- Ft ÁFA = 

42.056.228,- Ft azaz Negyvenkettőmillió-ötvenhatezer-

kettőszázhuszonnyolc Forint  

 

2./ A Képviselő-testület megállapítja, hogy a második 

legkedvezőbb árajánlat a TIA 2002 Építőipari Tervező, 

Kivitelező és Kereskedelmi Kft. Cím: 9600 Sárvár, Sótonyi u. 

7/b. ajánlata volt a legkedvezőbb árajánlat a beérkezett 3 

ajánlat közül, az alábbi ajánlati áron:  Nettó: 34.814.560,-  

Ft  +  9.399.931,- Ft ÁFA  

= 44.214.491,- Ft azaz Negyvennégymillió-

kettőszáztizennégyezer-négyszázkilencvenegy Forint. 

 

3./ A Képviselő-testület (mint döntőbizottság)úgy határoz, 

hogy a tárgybani beszerzési eljárás  nyertese a LANG SZOLG 

Kereskedelmi és Szolgáltató  Kft.  42.056.228,- Ft azaz 

Negyvenkettőmillió-ötvenhatezer-kettőszázhuszonnyolc Forint 

bruttó ajánlati árral.  

 

4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 

tárgyban a beszerzési eljárás eredményéről az érintetteket 

tájékoztassa, szerződéseket megkösse és minden egyéb, 

szükséges jognyilatkozatot megtegyen. 

 

5./ A Képviselő-testület a vis maior támogatás 10 %-os 

önrészét, a vállalt 3.000.000,- Forint összegű önrészt 



kiegészíti, a helyreállítással kapcsolatos költségek 

viseléséhez a vis maior támogatáson felül összesen 

15.056.228,- Forint összegű önrészt 2015. évi költségvetése 

terhére biztosítja. 

 

6./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a tárgyi 

beruházáshoz szükséges összegű önrész fedezetét az 

Önkormányzat költségvetéséből biztosítsa és a költségvetési 

rendelet soron következő módosításakor a jelen határozatban 

foglaltakra legyen figyelemmel.  

 

Felelős:  polgármester 

  jegyző                             6. pontra 

Határidő:  azonnal 

  ktgv. rendelet módosításakor  6. pontra 

 

3.NAPIREND 
 

Tárgya: Győri Viziközmű Társulattal vagyonkezelői szerződés 

megkötése 

 

Írásos előterjesztés a 4. sz. mellékletben. 

 

Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke: 

 

Beszámol arról, hogy napirendet a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság megtárgyalta, javasolja a 

határozati javaslat elfogadását. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

1./Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Győri 

Vízi Társulat vagyonkezelési jog átadására vonatkozóan 

szerződést a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 

2./A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

szerződést az Önkormányzat képviseletében aláírja, illetve 

arra hogy a Győri Vízi Társulattal a tervkészítés megkezdése 

előtt a szükséges egyeztetéseket folytassa le. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő: 2015.december 30. 

   

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 

 

 



 

49/2015.(VII.22.)Határozat 

 

1./Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Győri 

Vízi Társulat vagyonkezelési jog átadására vonatkozóan 

szerződést a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 

2./A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

szerződést az Önkormányzat képviseletében aláírja, illetve 

arra hogy a Győri Vízi Társulattal a tervkészítés megkezdése 

előtt a szükséges egyeztetéseket folytassa le. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő: 2015.december 30. 

 

 

4.NAPIREND 
 

Tárgya: Váczi Attila győri rendőrkapitány kinevezésének 

támogatása  

 

Írásos előterjesztés a 5. sz. mellékletben. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja 

Váczi Attila rendőr alezredes kinevezését a Győri 

Rendőrkapitányság kapitányságvezetői feladatainak ellátására. 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület erőt, 

egészséget, sok sikert kíván munkájához. 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről szóló 

jegyzőkönyvi kivonatot hivatala útján továbbítsa a Győr-Moson-

Sopron Megyei Rendőrkapitányság részére. 

 

 

Felelős:   dr. Cseresznyák Klára jegyző 

Határidő:  azonnal  

   

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

50/2015.(VII.22.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja 

Váczi Attila rendőr alezredes kinevezését a Győri 

Rendőrkapitányság kapitányságvezetői feladatainak ellátására. 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület erőt, 

egészséget, sok sikert kíván munkájához. 



A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről szóló 

jegyzőkönyvi kivonatot hivatala útján továbbítsa a Győr-Moson-

Sopron Megyei Rendőrkapitányság részére. 

 

 

Felelős:   dr. Cseresznyák Klára jegyző 

Határidő:  azonnal  

   

 

5.NAPIREND 
 

Tárgya: Települési zöldterületek gondozására vonatkozó 

vállalkozási  szerződés jóváhagyása 

 

Írásos előterjesztés a 6. sz. mellékletben. 

 

Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke: 

 

Beszámol arról, hogy napirendet a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság megtárgyalta, javasolja a 

határozati javaslat elfogadását. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

1./Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Domán 

Sándor egyéni vállalkozóval a települési zöldterületek 

gondozására vonatkozó vállalkozási szerződést a melléklet 

szerinti tartalommal jóváhagyja. 

2./A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

szerződést az Önkormányzat képviseletében aláírja. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő: 2015. augusztus 30. 

   

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

51/2015.(VII.22.)Határozat 

 

 

1./Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Domán 

Sándor egyéni vállalkozóval a települési zöldterületek 

gondozására vonatkozó vállalkozási szerződést a melléklet 

szerinti tartalommal jóváhagyja. 

2./A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

szerződést az Önkormányzat képviseletében aláírja. 

 

 



Felelős:  polgármester 

Határidő: 2015. augusztus 30. 

   

 

6/A.NAPIREND 
 

Tárgya: Döntést igénylő ügyek – Útfelújítások 

 

Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke: 

 

Beszámol arról, hogy napirendet a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság megtárgyalta, javasolja a 

határozati javaslat elfogadását. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a LANG SZOLG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. kátyúzásra 

vonatkozó árajánlata alapján elvégezteti a Petőfi u., a Zrínyi 

u., a Dobó u., az Attila u. és a Táncsics utca helyreállítását 

bruttó 590.550,- Ft-os vállalkozási díjért, továbbá külön 

díjazás ellenében elhelyeztet három forgalomlassító 

berendezést – egyet a Patonai úton, kettőt pedig a Széchenyi 

úton a gyorshajtások visszaszorítása érdekében. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 

tárgyban a vonatkozó szerződéseket megkösse és minden egyéb, 

szükséges jognyilatkozatot megtegyen. 

 

A Képviselőtestület felkéri a jegyzőt, hogy a tárgyi 

beruházáshoz szükséges összegű önrész fedezetét az 

Önkormányzat 2015. évi költségvetéséből biztosítsa és a 

költségvetési rendelet soron következő módosításakor a jelen 

határozatban foglaltakra legyen figyelemmel.  

 

Felelős:  polgármester, jegyző    

Határidő:  azonnal 

    

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

52/2015.(VII.22.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a LANG SZOLG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. kátyúzásra 

vonatkozó árajánlata alapján elvégezteti a Petőfi u., a Zrínyi 

u., a Dobó u., az Attila u. és a Táncsics utca helyreállítását 



bruttó 590.550,- Ft-os vállalkozási díjért, továbbá külön 

díjazás ellenében elhelyeztet három forgalomlassító 

berendezést – egyet a Patonai úton, kettőt pedig a Széchenyi 

úton a gyorshajtások visszaszorítása érdekében. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 

tárgyban a vonatkozó szerződéseket megkösse és minden egyéb, 

szükséges jognyilatkozatot megtegyen. 

 

A Képviselőtestület felkéri a jegyzőt, hogy a tárgyi 

beruházáshoz szükséges összegű önrész fedezetét az 

Önkormányzat 2015. évi költségvetéséből biztosítsa és a 

költségvetési rendelet soron következő módosításakor a jelen 

határozatban foglaltakra legyen figyelemmel.  

 

Felelős:  polgármester, jegyző    

Határidő:  azonnal 

 

6/B.NAPIREND 
 

Tárgya: Döntést igénylő ügyek – CAMINUS Zrt. szerződés ügye 

 

Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke: 

 

Beszámol arról, hogy napirendet a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság megtárgyalta, javasolja a 

határozati javaslat elfogadását. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza Radicsné Kincses Mária polgármestert, hogy a 

CAMINUS Zrt. valamint Koroncó Község Önkormányzata között 

fenálló V-2010/11819/001 számú világítótestek bérbevételére 

megkötött szerződés 2015. augusztus 31. napjával történő 

megszűnése miatt, jelentse be az Önkormányzat elővásárlási 

joga alapján a vételi szándékot a bérelt berendezésekre (118 

db lámpatest). 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a vételár 

összegét 180.800,-Forint+ÁFA 2015. évi költségvetése terhére 

biztosítja. 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés 

aláírására. 

 

Határidő: 2015. augusztus 31. 

Felelős: polgármester, jegyző 



   

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

53/2015.(VII.22.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza Radicsné Kincses Mária polgármestert, hogy a 

CAMINUS Zrt. valamint Koroncó Község Önkormányzata között 

fenálló V-2010/11819/001 számú világítótestek bérbevételére 

megkötött szerződés 2015. augustus 31. napjával történő 

megszűnése miatt, jelentse be az Önkormányzat elővásárlási 

joga alapján a vételi szándékot a bérelt berendezésekre (118 

db lámpatest). 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a vételár 

összegét 180.800,-Forint+ÁFA 2015. évi költségvetése terhére 

biztosítja. 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés 

aláírására. 

 

 

Határidő: 2015. augusztus 31. 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

 

6/C.NAPIREND 
 

Tárgya: Döntést igénylő ügyek – Cothec 

 

Írásos előterjesztés a 7. sz. mellékletben. 

 

Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke: 

 

Beszámol arról, hogy napirendet a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság megtárgyalta, javasolja a 

határozati javaslat elfogadását. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

Önkormányzat és a COTHEC Kft. között az önkormányzati 

intézmények kazánházi fűtési rendszeri vonatkozásában az 

adásvételi szerződést a határozat melléklete szerinti 

tartalommal jóváhagyja. 



Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a vételár 

összeget (466.760.-Ft+ÁFA) 2015. évi költségvetése terhére 

biztosítja.  

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 

jegyzőt, hogy fedezetét a soron következő költségvetési 

rendelet módosításakor átcsoportosítással biztosítsa.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

    

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

54/2015.(VII.22.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

Önkormányzat és a COTHEC Kft. között az önkormányzati 

intézmények kazánházi fűtési rendszeri vonatkozásában az 

adásvételi szerződést a határozat melléklete szerinti 

tartalommal jóváhagyja. 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a vételár 

összeget (466.760.-Ft+ÁFA) 2015. évi költségvetése terhére 

biztosítja.  

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 

jegyzőt, hogy fedezetét a soron következő költségvetési 

rendelet módosításakor átcsoportosítással biztosítsa.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

6/D.NAPIREND 
 

Tárgya: Döntést igénylő ügyek – Könyvtár pályázathoz 

kapcsolódó felújítás 

 

Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke: 

 

Beszámol arról, hogy napirendet a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság megtárgyalta, javasolja hogy  

saját forrásból 1.200.000,- Ft-ot biztosítson a Koroncó, Szent 

László u. 56. szám alatti könyvtár, nyugdíjas klub és előtér 

felújítására (festés, padozatcsere, bejárati ajtó csere, bútor 

beszerzés).  

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

1./ Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy saját forrásból 1.200.000,- Ft-ot biztosít a 



pályázati forrás kiegészítésekén a Koroncó, Szent László u. 

56. szám alatti könyvtár, nyugdíjas klub és előtér 

felújítására (festés, padozatcsere, bejárati ajtó csere, bútor 

beszerzés).  

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

beszerzési eljárásokat lefolytassa és a munkálatokat 

elvégeztesse. 

3./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a felújítás 

fedezetét az Önkormányzat költségvetéséből biztosítsa és a 

költségvetési rendelet soron következő módosításakor a jelen 

határozatban foglaltakra legyen figyelemmel.  

 

Felelős:  polgármester 

  jegyző                     3. pontra 

Határidő: 2015. szeptember 30. 

  ktgv. rendelet módosításakor  3. pontra 

    

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

55/2015.(VII.22.)Határozat 

 

1./ Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy saját forrásból 1.200.000,- Ft-ot biztosít a 

pályázati forrás kiegészítésekén a Koroncó, Szent László u. 

56. szám alatti könyvtár, nyugdíjas klub és előtér 

felújítására (festés, padozatcsere, bejárati ajtó csere, bútor 

beszerzés).  

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

beszerzési eljárásokat lefolytassa és a munkálatokat 

elvégeztesse. 

3./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a felújítás 

fedezetét az Önkormányzat költségvetéséből biztosítsa és a 

költségvetési rendelet soron következő módosításakor a jelen 

határozatban foglaltakra legyen figyelemmel.  

 

Felelős:  polgármester 

  jegyző                     3. pontra 

Határidő: 2015. szeptember 30. 

  ktgv. rendelet módosításakor  3. pontra 

  

 

 

 

 

 

   

 



6/E.NAPIREND 
 

Tárgya: Döntést igénylő ügyek – Sokorói utat elkerülő út és a 

Wesselényi utca tervkészítése 

 

 

Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke: 

 

Beszámol arról, hogy napirendet a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság megtárgyalta, javasolja hogy 

saját forrásból 2.070.000.- Ft-ot biztosítson a Koroncó, 

Sokorói úti elkerülő út és a Wesselényi utca 

aszfaltburkolatának megépítésére vonatkozó tervezési díjához. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

1./ Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a bekért árajánlat alapján saját forrásból 

2.070.000.- Ft-ot biztosít a Koroncó, Sokorói úti elkerülő út 

és a Wesselényi utca aszfaltburkolatának megépítéséhez 

szükséges engedélytervek elkészítésének költségviseléséhez. 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

tervek elkészítésével kapcsolatosan teljeskörűen eljárjon. 

3./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a felújítás 

fedezetét az Önkormányzat költségvetéséből biztosítsa és a 

költségvetési rendelet soron következő módosításakor a jelen 

határozatban foglaltakra legyen figyelemmel.  

 

Felelős:  polgármester 

  jegyző                     3. pontra 

Határidő: 2015. december 31. 

  ktgv. rendelet módosításakor  3. pontra 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

56/2015.(VII.22.)Határozat 

 

1./ Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a bekért árajánlat alapján saját forrásból 

2.070.000.- Ft-ot biztosít a Koroncó, Sokorói úti elkerülő út 

és a Wesselényi utca aszfaltburkolatának megépítéséhez 

szükséges engedélytervek elkészítésének költségviseléséhez. 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

tervek elkészítésével kapcsolatosan teljeskörűen eljárjon. 

3./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a felújítás 

fedezetét az Önkormányzat költségvetéséből biztosítsa és a 



költségvetési rendelet soron következő módosításakor a jelen 

határozatban foglaltakra legyen figyelemmel.  
 
Felelős:  polgármester 

  jegyző                     3. pontra 

Határidő: 2015. december 31. 

  ktgv. rendelet módosításakor  3. pontra 
 

6/F.NAPIREND 
 

Tárgya: Döntést igénylő ügyek – Biztosíték nyújtása a Koroncó 

Községért Közalapítvány és a Koroncói Önkéntes Tűzoltó 

Egyesület támogatást megelőlegező hiteléhez 

 

Írásos előterjesztés a 8. sz. mellékletben. 
 

Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke: 
 

Beszámol arról, hogy napirendet a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság megtárgyalta, javasolja a 

határozati javaslat elfogadását. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

1./ Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy az Önkormányzat által alapított Koroncó Községért 

Közalapítvány (9113 Koroncó Rákóczi u. 48.) 7.890.000,- Forint 

összegű rövid futamidejű, rulírozó jellegű hitel 

igénybevételéhez a 7.890.000,- Forint összegű kölcsön és 

járulékai erejéig készfizető kezességvállalást nyújt, a 

Koroncó Községért Közalapítvány által 8895331634 számú 

pályázatával Ford Transit mikrobusz vásárlására elnyert 

támogatás előfinanszírozásának biztosítása érdekében a Nyúl és 

Vidéke Takarékszövetkezet jogosult javára. 

2./ Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a rövid lejáratú rulírozó jellegű hitel járulékos 

költségeinek – kamat és egyéb költségek – megfizetését 

költségvetésből biztosítja, és a Nyúl és Vidéke 

Takarékszövetkezet hitelezőnek az esedékességi időpontjában 

megfizeti azokat. 

3./ Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy a Koroncó Községért 

Közalapítvány által megigénylésre kerülő hitelfelvétel ügyében 

az Önkormányzat képviseletében eljárjon. 

4./Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete akként 

dönt továbbá, hogy a pályázati projekt megvalósításához 

támogatás megelőlegezés jogcímen 2.080.350,- Forint összegű 

pénzeszközt bocsát a Koroncó Községért Közalapítvány 

rendelkezésére, amelyet a támogatás lehívását követően Koroncó 

Községért Közalapítvány visszafizet Koroncó Község 

Önkormányzatának. 



5./A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a támogatás 

megelőlegezésével kapcsolatos szerződés-tervezetet készítse 

elő, továbbá felkéri arra, hogy a határozatban foglalt 

döntések fedezetét az Önkormányzat 2015. évi költségvetésben 

átcsoportosítással biztosítsa. 

6./ Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatás 

megelőlegezésére vonatkozó szerződést az Önkormányzat 

képviseletében aláírja. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 

    

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

57/2015.(VII.22.)Határozat 

 

1./ Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy az Önkormányzat által alapított Koroncó Községért 

Közalapítvány (9113 Koroncó Rákóczi u. 48.) 7.890.000,- Forint 

összegű rövid futamidejű, rulírozó jellegű hitel 

igénybevételéhez a 7.890.000,- Forint összegű kölcsön és 

járulékai erejéig készfizető kezességvállalást nyújt, a 

Koroncó Községért Közalapítvány által 8895331634 számú 

pályázatával Ford Transit mikrobusz vásárlására elnyert 

támogatás előfinanszírozásának biztosítása érdekében a Nyúl és 

Vidéke Takarékszövetkezet jogosult javára. 

2./ Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a rövid lejáratú rulírozó jellegű hitel járulékos 

költségeinek – kamat és egyéb költségek – megfizetését 

költségvetésből biztosítja, és a Nyúl és Vidéke 

Takarékszövetkezet hitelezőnek az esedékességi időpontjában 

megfizeti azokat. 

3./ Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy a Koroncó Községért 

Közalapítvány által megigénylésre kerülő hitelfelvétel ügyében 

az Önkormányzat képviseletében eljárjon. 

4./Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete akként 

dönt továbbá, hogy a pályázati projekt megvalósításához 

támogatás megelőlegezés jogcímen 2.080.350,- Forint összegű 

pénzeszközt bocsát a Koroncó Községért Közalapítvány 

rendelkezésére, amelyet a támogatás lehívását követően Koroncó 

Községért Közalapítvány visszafizet Koroncó Község 

Önkormányzatának. 

5./A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a támogatás 

megelőlegezésével kapcsolatos szerződés-tervezetet készítse 

elő, továbbá felkéri arra, hogy a határozatban foglalt 



döntések fedezetét az Önkormányzat 2015. évi költségvetésben 

átcsoportosítással biztosítsa. 

6./ Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatás 

megelőlegezésére vonatkozó szerződést az Önkormányzat 

képviseletében aláírja. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

 

 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

1./ Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a Koroncói Önkéntes Tűzoltó Egyesület (9113 Koroncó 

Rákóczi u. 48.) 7.890.000,- Forint összegű rövid futamidejű, 

rulírozó jellegű hitel igénybevételéhez a 7.890.000,- Forint 

összegű kölcsön és járulékai erejéig készfizető 

kezességvállalást nyújt, a Koroncói Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

által 8895349305 számú pályázatával Ford Transit mikrobusz 

vásárlására elnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítása 

érdekében a Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet jogosult javára. 

2./ Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a rövid lejáratú rulírozó jellegű hitel járulékos 

költségeinek – kamat és egyéb költségek – megfizetését 

költségvetésből biztosítja, és a Nyúl és Vidéke 

Takarékszövetkezet hitelezőnek az esedékességi időpontjában 

megfizeti azokat. 

3./ Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy a Koroncói Önkéntes 

Tűzoltó Egyesület által megigénylésre kerülő hitelfelvétel 

ügyében az Önkormányzat képviseletében eljárjon. 

4./Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete akként 

dönt továbbá, hogy a pályázati projekt megvalósításához 

támogatás megelőlegezés jogcímen 2.080.350,- Forint összegű 

pénzeszközt bocsát a Koroncói Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

rendelkezésére, amelyet a támogatás lehívását követően a 

Koroncói Önkéntes Tűzoltó Egyesület visszafizet Koroncó Község 

Önkormányzatának. 

5./A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a támogatás 

megelőlegezésével kapcsolatos szerződés-tervezetet készítse 

elő, továbbá felkéri arra, hogy a határozatban foglalt 

döntések fedezetét az Önkormányzat 2015. évi költségvetésben 

átcsoportosítással biztosítsa. 

6./ Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatás 



megelőlegezésére vonatkozó szerződést az Önkormányzat 

képviseletében aláírja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

58/2015.(VII.22.)Határozat 

 

1./ Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a Koroncói Önkéntes Tűzoltó Egyesület (9113 Koroncó 

Rákóczi u. 48.) 7.890.000,- Forint összegű rövid futamidejű, 

rulírozó jellegű hitel igénybevételéhez a 7.890.000,- Forint 

összegű kölcsön és járulékai erejéig készfizető 

kezességvállalást nyújt, a Koroncói Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

által 8895349305 számú pályázatával Ford Transit mikrobusz 

vásárlására elnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítása 

érdekében a Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet jogosult javára. 

2./ Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a rövid lejáratú rulírozó jellegű hitel járulékos 

költségeinek – kamat és egyéb költségek – megfizetését 

költségvetésből biztosítja, és a Nyúl és Vidéke 

Takarékszövetkezet hitelezőnek az esedékességi időpontjában 

megfizeti azokat. 

3./ Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy a Koroncói Önkéntes 

Tűzoltó Egyesület által megigénylésre kerülő hitelfelvétel 

ügyében az Önkormányzat képviseletében eljárjon. 

4./Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete akként 

dönt továbbá, hogy a pályázati projekt megvalósításához 

támogatás megelőlegezés jogcímen 2.080.350,- Forint összegű 

pénzeszközt bocsát a Koroncói Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

rendelkezésére, amelyet a támogatás lehívását követően a 

Koroncói Önkéntes Tűzoltó Egyesület visszafizet Koroncó Község 

Önkormányzatának. 

5./A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a támogatás 

megelőlegezésével kapcsolatos szerződés-tervezetet készítse 

elő, továbbá felkéri arra, hogy a határozatban foglalt 

döntések fedezetét az Önkormányzat 2015. évi költségvetésben 

átcsoportosítással biztosítsa. 

6./ Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatás 

megelőlegezésére vonatkozó szerződést az Önkormányzat 

képviseletében aláírja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 

 



6/G.NAPIREND 
 

Tárgya: Döntést igénylő ügyek – Helyi Esélyegyenlőségi Program 

áttekintése 

 

Írásos előterjesztés a 9. sz. mellékletben. 

 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

1./ Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 

szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (4) bekezdés alapján a 

Koroncó Község Önkormányzata által 2013. július 17-én 

elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programot áttekintette és 

felülvizsgálatát nem tartja szükségesnek, azt változatlan 

tartalommal fogadja el. 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1./ 

pontban meghatározott tartalmú nyilatkozat megtételére. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

    

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

59/2015.(VII.22.)Határozat 

 

1./ Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 

szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (4) bekezdés alapján a 

Koroncó Község Önkormányzata által 2013. július 17-én 

elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programot áttekintette és 

felülvizsgálatát nem tartja szükségesnek, azt változatlan 

tartalommal fogadja el. 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1./ 

pontban meghatározott tartalmú nyilatkozat megtételére. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 

 



6/H.NAPIREND 
 

Tárgya: Döntést igénylő ügyek – Rendeletek hatályon kívül 

helyezése 

 

Írásos előterjesztés az 10. sz. mellékletben, rendelettervezet 

11. sz. mellékletben. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester a mellékletben szereplő 

rendelet tervezetet teszi fel szavazásra. 

 

 
Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő vett részt, a 

Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és megalkotta a 

10/2015.(VII.23.) RENDELETÉT. (12. sz. melléklet) 
 

Radicsné Kincses Mária polgármester megköszönte a meghívottak 

megjelenését, képviselő-társait pedig megkérte, hogy 

munkájukat zárt ülésen folytassák. 

 

 

                              K.m.f. 

 

 

    Radicsné Kincses Mária             dr. Cseresznyák Klára 

         polgármester                         jegyző 


