
KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

KÉPVISELŐTESTÜLETE 

9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 

 

1-18/2015 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 

Polgármesteri Hivatal nagytermében 2015. december 11-én 17.00 

órai kezdettel megtartott üléséről és közmeghallgatásról. 

 

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 

Dr. Cseresznyák Klára jegyző tanácskozási joggal 

Reider Mónika jegyzőkönyvvezető tanácskozási joggal 

Lakosság részéről 3 fő érdeklődő 

 

 

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  

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

és a két ülés között történt fontosabb eseményekről 

Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

2. Napirend 

Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról 

Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

 

 



3. Napirend 

    Étkezési térítési díjak meghatározása 

    Előadó: dr. Cseresznyák Klára jegyző 

 

4. Napirend 

    Bérleti díjak meghatározása 

    Előadó: dr. Cseresznyák Klára jegyző 

 

5. Napirend 

    Temetőről szóló rendelet felülvizsgálata 

    Előadó: dr. Cseresznyák Klára jegyző 

 

6. Napirend 

    Beszámoló az adóztatásról 

Előadó: dr. Cseresznyák Klára jegyző 

 

7. Napirend 

    Döntést igénylő ügyek 

 

8. Napirend 

 Közmeghallgatás 

Beszámoló a lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról 

   Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 2015. 

december 11-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: 

 

94/2015.(XII.11.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 2015. 

december 11-én megtartott ülés napirendi pontjait elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

 

 

 



1. NAPIREND 
 

 
Polgármester előterjesztése a 3 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: Étkezési térítési díjak meghatározása 

  
Írásos előterjesztés az 5. sz. mellékletben. 

 

Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke: 

 

Beszámol arról, hogy napirendet a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság megtárgyalta, nem javasolta a 

térítési díjak változtatását. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatot teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a 2016. évre nem emeli az étkezési térítési díjak 

összegét. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

  

95/2015.(XII.11.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a 2016. évre nem emeli az étkezési térítési díjak 

összegét. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 



 

 

4.NAPIREND 

 
Tárgya: Bérleti díjak meghatározása 

  
Írásos előterjesztés az 6. sz. mellékletben. 

 

 

Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke: 

 

Beszámol arról, hogy napirendet a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság megtárgyalta, nem javasolta a 

bérleti díjak változtatását. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatot teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a 2016. évre nem emeli az önkormányzati tulajdonú 

ingatlanok bérleti díjának összegét. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: nyilvántartásba vételre jegyző 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

  

96/2015.(XII.11.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a 2016. évre nem emeli az önkormányzati tulajdonú 

ingatlanok bérleti díjának összegét. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: nyilvántartásba vételre jegyző 

 

5.NAPIREND 

 
Tárgya: Temetőről szóló rendelet felülvizsgálata 

  
Írásos előterjesztés az 7. sz. mellékletben. 

 

Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke: 

 

Beszámol arról, hogy napirendet a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság megtárgyalta, nem javasolta a 

temetési helyek megváltás díjának változtatását. 



 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatot teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a 2016. évre nem emeli a temetési helyek megváltásának 

térítési díjait. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: nyilvántartásba vételre jegyző 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

  

97/2015.(XII.11.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a 2016. évre nem emeli a temetési helyek megváltásának 

térítési díjait. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: nyilvántartásba vételre jegyző 

 

6.NAPIREND 
 

Tárgya: Beszámoló az adóztatásról 

 

 

Írásos előterjesztés az 8. sz. mellékletben 

 

Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke: 

 

Beszámol arról, hogy napirendet a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság megtárgyalta. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

adóztatásról szóló beszámolót elfogadja, azzal a 

kiegészítéssel, hogy az éven túli adótartozások behajtása 

2016. I. félévében induljon meg.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 



98/2015.(XII.11.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

adóztatásról szóló beszámolót elfogadja, azzal a 

kiegészítéssel, hogy az éven túli adótartozások behajtása 

2016. I. félévében induljon meg.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 

 

 

7/A.NAPIREND 
 

Tárgya: Döntést igénylő ügyek – 2016. évi belső ellenőrzési 

terv jóváhagyása 

 

Írásos előterjesztés az 9. sz. mellékletben. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. 

évi belső ellenőrzési tervét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

Téma: Az ÁFA törvény végrehajtása (ÁFA nyilvántartások, 

bevallások, számlázás) 

Ellenőrzési időszak: 2016. május-június hónap 

A belső ellenőrzést végzi: a Győri Többcélú Kistérségi 

Társulás kertében a Megoldás 2006. Kft. (9082 Nyúl, Árpád u. 

17.) 

 

Határidő: 2016. október 30. 

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: 

 

99/2015.(XII.11.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. 

évi belső ellenőrzési tervét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

Téma: Az ÁFA törvény végrehajtása (ÁFA nyilvántartások, 

bevallások, számlázás) 

Ellenőrzési időszak: 2016. május-június hónap 

A belső ellenőrzést végzi: a Győri Többcélú Kistérségi 

Társulás kertében a Megoldás 2006. Kft. (9082 Nyúl, Árpád u. 

17.) 

 

Határidő: 2016. október 30. 

Felelős: polgármester, jegyző 



 

7/B.NAPIREND 
 

Tárgya: Döntést igénylő ügyek – család- és gyermekjóléti 

szolgálat működtetési feladat átadása 

 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a család- és gyermekjóléti szolgálat 

működtetési feladatainak átadásáról szóló 79/2015. 

(2015. XI. 05) határozatát hatályon kívül helyezi.   

2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a család- és 

gyermekjóléti szolgálat működtetési feladatai átadása 

céljából 2016. január 1-i hatállyal feladat ellátási 

szerződést köt a Téti Kistérség Sokoróaljai 

Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális 

Intézményével. 

3. A Képviselő-testület az erre vonatkozó feladat ellátási 

szerződést jóváhagyja, egyben felhatalmazza Radicsné 

Kincses Mária polgármestert annak aláírására. 

 

Határidő: 2015. december 31. 

Felelős: polgármester 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

100/2015.(XII.11.)Határozat 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a család- és gyermekjóléti szolgálat 

működtetési feladatainak átadásáról szóló 79/2015. 

(2015. XI. 05) határozatát hatályon kívül helyezi.   

2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a család- és 

gyermekjóléti szolgálat működtetési feladatai átadása 

céljából 2016. január 1-i hatállyal feladat ellátási 

szerződést köt a Téti Kistérség Sokoróaljai 

Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális 

Intézményével. 

3. A Képviselő-testület az erre vonatkozó feladat ellátási 

szerződést jóváhagyja, egyben felhatalmazza Radicsné 

Kincses Mária polgármestert annak aláírására. 

 

Határidő: 2015. december 31. 

Felelős: polgármester 

 



8.NAPIREND 
 

 

Tárgya: Közmeghallgatás, Beszámoló a lakóhelyi környezet 

állapotának alakulásáról 

 

A beszámoló a 10. sz. mellékletben. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester kérte, hogy a beszámolóval 

kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket, javaslatokat tegyék 

meg. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

lakóhely, lakókörnyezetről szóló beszámolót 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: 

 

101/2015.(XII.11.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

lakóhely, lakókörnyezetről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

A napirendi pont folytatásaként az érdeklődő lakosság részéről 

kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester megköszönte a jelenlevők 

részvételét, majd a Képviselő-testületi ülést és a 

közmeghallgatást bezárta. 

 

                              K.m.f. 

 

 

 

    Radicsné Kincses Mária             dr. Cseresznyák Klára 

         polgármester                         jegyző 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


