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KÉPVISELŐTESTÜLETE 

9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 

 

 

1-3/2016 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 

Polgármesteri Hivatal nagytermében 2016. március 31-én 17.30 

órai kezdettel megtartott üléséről. 

 

Jelen vannak: 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester 

Basák Imre 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 

Kovács Tibor az Összefogás Koroncóért Egyesület elnöke 

 

Jelenléti ív 1. sz. mellékletben. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester:  

 

Üdvözlöm Dr. Nagyné Jobbágyi Nórát a mai képviselő-testületi 

ülésen. A napirendi pontok között szerepel a védőnői pályázat 

elbírálása.  

Megkérdezem Dr. Nagyné Jobbágyi Nórát hogy hozzájárul –e 

ahhoz, hogy nyilvános ülésen tárgyaljuk a napirendi pontot. 

 

Dr. Nagyné Jobbágyi Nóra:  Hozzájárulok.  

 

 

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. 

 
Bittmann Zsolt települési képviselő távolmaradását előre 

jelezte. 

 
 

Radicsné Kincses Mária meghívóban (2.sz. melléklet) közzétett 

napirendek tárgyalási sorrendjének módosítására, valamint  

pótnapirend tárgyalására tesz javaslatot az alábbiak szerint: 



 

 

1. Napirend  

Döntés védőnői pályázat elbírálásáról 

Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

2. Napirend  

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

és a két ülés között történt fontosabb eseményekről 

Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

3. Napirend 

Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról 

Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

4. Napirend 

A 2015. évi költségvetési rendelet módosítása 

Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

        dr. Cseresznyák Klára jegyző 

 

5. Napirend 

A 2016. évi közbeszerzési terv elfogadása 

Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

         

6. Napirend 

A május 1-i rendezvény előkészületei 

Előadó: Kovács Tibor az Összefogás Koroncóért Egyesület elnöke 

 

7. Napirend 

Döntés az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatásáról 

Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

8. Napirend 

Döntés a Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás vagyonának vagyonkezelésbe adásáról 

Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

         

9. Napirend 

Megállapodás jóváhagyása a 904/2 hrsz-ú ingatlant érintő 

telekalakításról 

Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

10. Napirend 

     Döntést igénylő ügyek 

 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 2016. 

március 31-én megtartott ülés napirendi pontjait elfogadja. 

 



 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 

11/2016.(III.31.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 2016. 

március 31-én megtartott ülés napirendi pontjait elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

1. NAPIREND 
 

Tárgya: Döntés védőnői pályázat elbírálásáról 

 

Írásos előterjesztés a 3. sz. mellékletben. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester: Miért döntött annak 

idején úgy, hogy 2013-ban közös megegyezéssel az iskolai 

védőnői feladatellátást abbahagyta? 

 

Dr. Nagyné Jobbágyi Nóra: Belekezdtem egy tanfolyamba, azt 

gondoltam az inkább nekem való.  

 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester: Az iratanyag 

áttekintésénél láttuk, hogy a működési engedélye lejárt, 

kinevezni védőnőként így nem lehet. Szakmai gyakorlatot kell 

teljesítenie önkéntes munkaként. Legalább három hónapot kell 

vállani ahhoz, hogy jogosultságot szerezzen.  

 

Dr. Cseresznyák Klára jegyző: Beszéltem a járási vezető 

védőnővel, aki tájékoztatott, hogy a működési engedély 

megújításához elméleti és gyakorlati pontokat is kell 

szerezni. Az elméleti pontszerzésre különböző tanfolyamokon az 

egyetemen van lehetőség. A gyakorlat megszerzése úgy működne, 

hogy a jelenleg nálunk helyettesítő védőnő, Rákász Edit, aki 

mórichidai központtal működik. A kb. 3 hónap gyakorlat 

megszerzésének ideje alatt mi csak egészségügyi tevékenység 

végzésére megbízási szerződést köthetnénk Önnel. A képzettsége 

megvan csak a gyakorlatot kellene megszerezni. Vállalná ezt az 

eléggé megterhelő feladatot? 

 

 

 



 

Dr. Nagyné Jobbágyi Nóra: Vállalható lenne. 

 

 

Dr. Cseresznyák Klára jegyző: A vezető védőnő elmondta, hogy a 

gyakorlat megszerzése után már területi védőnőként is tudnánk 

foglalkoztatni. Ehhez a gyakorlathoz a helyettesítő védőnő 

munkáltatójának hozzájárulása is szükséges. Rákász Edit is 

kérte, hogy vele is vegye majd fel a kapcsolatot a személyes 

megismerkedés miatt. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester: Konfliktuskezelésben 

mennyire határozott? Ha olyan helyzetbe kerül, hogy 

határozotabb hangvételű anyuka, apuka kerül Önnel kapcsolatba, 

tudja irányítani, kezeli majd? 

 

Dr. Nagyné Jobbágyi Nóra: Bizonyos helyzeteket határozottan 

tudok kezelni. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester: Sok esetben határozottnak 

kell lenni és keményen helyt kell állni. Az oktatási 

intézményekben a rendszeres ellenőrzés talán megelőzi a 

problémákat. Dr. Mihály Sándor háziorvossal kell olyan bizalmi 

munkakapcsolatot kiépíteni, hogy jól működjön az 

ellátórendszer. Gyermekjóléti tanácskozások vannak havonta, 

ott is fontos a szakemeberek együttműködése.  

 

Dr. Nagyné Jobbágyi Nóra: Az elején biztosan nem lesz könnyű, 

de igyekezni fogok.  

 

Radicsné Kincses Mária polgármester: A számítógépes védőnői 

programot használta? 

 
Dr. Nagyné Jobbágyi Nóra: Igen használtam a programot. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester: Jelenleg a számítógépes 

nyilvántartó rendszer nem naprakész, ilyen téren is van mit 

pótolni, fel kell vezetni a gépre az anyagokat. Papír alapon 

van meg a nyilvántartás.  

Ha az a döntés születik, hogy felvállaljuk a három hónap 

gyakorlati idő biztosítását (így érvényes működési engedélyhez 

tudjuk juttatni, illetve közalkalmazotti jogviszonyt tud majd 

létesíteni vagy itt vagy máshol), de térítést nem kaphat,  

akkor is elvállalja? 

 

Dr. Nagyné Jobbágyi Nóra: Igen. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester: Mi nem ingyenes munkát 

akarunk, de ha csak önkéntes munkával szerezheti meg a 

gyakorlatot, akkor nem tudunk mit tenni. Ez nem a mi érdekünk, 

hanem az ön érdeke hogy működési engedélyt tudjon szerezni.  

 



 

Dr. Nagyné Jobbágyi Nóra:  Ennyi kihagyás után ezt kell tenni. 

 

Kelemen Frigyes települési képviselő: A költségtérítés ha 

utazgatni kell az jár?  

 

Radicsné Kincses Mária polgármester: Amennyiben vállalja az 

önkéntes egészségügyi tevékenység végzését, akkor fizethető. 

 

Ha a képviselőknek egyéb kérdése nincs, akkor megköszönjük a 

részvételt, ezt követően a Képviselő-testület megtárgyalja, 

majd írásban értesítjük a döntésről. 

 

Dr. Nagyné Jobbágyi Nóra elhagyja az ülés helyszínét. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester: A védőnői pályázatot nem 

tudjuk érvényesnek nyilvánítani, mert nem rendelkezik a 

pályázó az ahhoz szükséges szakmai feltételekkel, csak a 

gyakorlati helyről tud a Képviselő-testület dönteni.  

 

 

Kelemen Frigyes települési képviselő: Legyünk lojálisak, mert 

nem jelentkeztek tömegével védőnőnek. Szerintem ha 3 hónapig 

felvállalja a gyakorlatot adnunk kellene neki esélyt.  

 

Gaál Jenőné települési képviselő: Van szakmai tapasztalata, 

nem kezdő. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy az Önkormányzat a területi védőnői körzet védőnői 

feladatainak jövőbeli ellátásának érdekében Dr. Nagyné 

Jobbágyi Nórával védőnői működési nyilvántartásának megújítása 

érdekében önkéntes egészségügyi tevékenység végzésére 

megállapodást köt három hónap határozott időtartamra. 

2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a munkába járás 

költségeinek megtérítését biztosítja Dr. Nagyné Jobbágyi Nóra 

részére.     

3. A Képviselő-testület a felhatalmazza a polgármestert a 

megállapodás aláírására. 

 

Határidő: 2016. április 15. 

Felelős: polgármester, jegyző  

   

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 

 



 

 12/2016.(III.31.)Határozat 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy az Önkormányzat a területi védőnői körzet védőnői 

feladatainak jövőbeli ellátásának érdekében Dr. Nagyné 

Jobbágyi Nórával védőnői működési nyilvántartásának megújítása 

érdekében önkéntes egészségügyi tevékenység végzésére 

megállapodást köt három hónap határozott időtartamra. 

2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a munkába járás 

költségeinek megtérítését biztosítja Dr. Nagyné Jobbágyi Nóra 

részére.     

3. A Képviselő-testület a felhatalmazza a polgármestert a 

megállapodás aláírására. 

 

Határidő: 2016. április 15. 

Felelős: polgármester, jegyző  

 

 

2. NAPIREND 
 
Polgármester előterjesztése a 4/A. és 4/B. sz. mellékletben. 

 

A Képviselő-testület a beszámolót egyhangúlag elfogadta. 

 

3. NAPIREND 
 

A polgármester előterjesztése a 5. sz. melléklet szerint. 

 

Az előterjesztést a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.  

 

4.NAPIREND 

 
Tárgya: A 2015. évi költségvetési rendelet módosítása 

 

  
Rendelettervezet a 6. sz. mellékletben. 

 

Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke: 

 

Beszámol arról, hogy napirendet a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság megtárgyalta, a rendelet-

tervezet elfogadását javasolja.  

 

Radicsné Kincses Mária polgármester a mellékletben szereplő 

rendelet tervezetet teszi fel szavazásra. 

 
Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő vett részt, a 

Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal 



 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és megalkotta a 

3/2016.(IV.01.) RENDELETÉT. (7. sz. melléklet). 
 

 

 

 

5.NAPIREND 

 
Tárgya: A 2016. évi közbeszerzési terv elfogadása 

  
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: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

önkormányzat és költségvetési szerveinek beszerzéseire 

vonatkozó 2016. évi közbeszerzési tervet jóváhagyja. 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az önkormányzat 

2016. évi Közbeszerzési Tervét haladéktalanul – a 

közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 31. § (1) 

bekezdés a) pontjában foglalt előírásnak eleget téve – a 

település hivatalos honlapján közzétegye. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző  

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 13/2016.(III.31.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

önkormányzat és költségvetési szerveinek beszerzéseire 

vonatkozó 2016. évi közbeszerzési tervet jóváhagyja. 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az önkormányzat 

2016. évi Közbeszerzési Tervét haladéktalanul – a 

közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 31. § (1) 

bekezdés a) pontjában foglalt előírásnak eleget téve – a 

település hivatalos honlapján közzétegye. 



 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző  

 

 

 

6.NAPIREND 

 
Tárgya: A május 1-i rendezvény előkészületei 

 

  
Kovács Tibor az Összefogás Koroncóért Egyesület elnöke 

tájékoztatta a Képviselő-testültet, hogy a május 1-i 

rendezvény hagyományosan az előző évekhez hasonlóan az 

Összefogás Koroncóért Egyesület szervezésében kerül 

megrendezésre. 

A rendezvény helyszíne a Laci Fogadó udvara, kezdési időpont 

15.00 óra, a helyben főzött ételek kiosztásával. Ezt követően 

zenés műsorszámokkal szórakoztatják a résztvevőket. 

 

A Képviselő-testület a beszámolót egyhangúlag elfogadta. 

 

 

7.NAPIREND 

 
Tárgya: Döntés az Országos Mentőszolgálat Alapítvány 

támogatásáról 

 

  
Írásos előterjesztés a 9. sz. mellékletben 

 

 

 

Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke: 

 

Beszámol arról, hogy napirendet a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság megtárgyalta, javasolja 40.000.- 

Ft összeggel az Országos Mentőszolgálat Alapítvány 

támogatását. 

 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

elhatározza, hogy az Országos Mentőszolgálat Alapítványt (1182 

Budapest, Királyhágó u. 70., bankszámlaszám: 10800007-

68164029) 40.000.- Ft összeggel támogatja a Győri Mentőállomás 

részére LUCAS - mellkasi kompressziós rendszer újraélesztéshez 

– műszer beszerzése céljából. 



 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a tárgyban 

kötendő támogatási szerződés aláírására és a szükséges 

jognyilatkozatok megtételére. 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a 2016. évi 

költségvetés tartalék keretéből intézkedjék az összeg 

elkülönítésére és a támogatási összegnek az Alapítvány részére 

történő eljuttatása iránt. 

 

 

Határidő: 2016. április 10. 

Felelős: polgármester, jegyző  

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 14/2016.(III.31.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

elhatározza, hogy az Országos Mentőszolgálat Alapítványt (1182 

Budapest, Királyhágó u. 70., bankszámlaszám: 10800007-

68164029) 40.000.- Ft összeggel támogatja a Győri Mentőállomás 

részére LUCAS - mellkasi kompressziós rendszer újraélesztéshez 

– műszer beszerzése céljából. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a tárgyban 

kötendő támogatási szerződés aláírására és a szükséges 

jognyilatkozatok megtételére. 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a 2016. évi 

költségvetés tartalék keretéből intézkedjék az összeg 

elkülönítésére és a támogatási összegnek az Alapítvány részére 

történő eljuttatása iránt. 

 

Határidő: 2016. április 10. 

Felelős: polgármester, jegyző  

 

 

8.NAPIREND 

 
Tárgya: Döntés a Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás vagyonának vagyonkezelésbe adásáról 

  
Írásos előterjesztés a 10. 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 nem 

támogatja a Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás vagyonának vagyonkezelésbe adását a 

Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. 

részére.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a tárgyban 

történő szükséges jognyilatkozatok megtételére. 

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy döntéséről a 

határozat jegyzőkönyvi kivonatának megküldésével a Győri 

Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást 

értesítse. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző  

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 15/2016.(III.31.)Határozat 

 

1.Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem 

támogatja a Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás vagyonának vagyonkezelésbe adását a 

Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. 

részére.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a tárgyban 

történő szükséges jognyilatkozatok megtételére. 

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy döntéséről a 

határozat jegyzőkönyvi kivonatának megküldésével a Győri 

Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást 

értesítse. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző  

 

 

 

9.NAPIREND 

 
Tárgya: Megállapodás jóváhagyása a 904/2 hrsz-ú ingatlant 

érintő telekalakításról 

  
Írásos előterjesztés a 11. 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 

koroncói 902/2 hrsz-ú, 903/2 hrsz-ú és a 904/2 hrsz-ú 

ingatlanok megosztását tartalmazó megállapodást a 

következő tartalmú kiegészítéssel és módosítással hagyja 

jóvá:  

A Koroncó Község Önkormányzata kizárólagos tulajdonában 

lévő 904/2 hrsz-ú ingatlanból a telekalakítást követően 

Vörös Torma Gyula kizárólagos tulajdonába kerülő 903/10 

hrsz-ú közforgalom elől elzárt magánút besorolású 

ingatlanhoz csatolt 54 m
2 
nagyságú terület vonatkozásában 

Vörös Torma Gyula tulajdonos kötelezettséget vállal arra, 

hogy a terület feltöltését megelőzően beépíttet a magánút 

alá egy olyan elemet, amely a telekalakítást követően 

kialakított 904/3 hrsz-ú és 903/4 hrsz-ú árok ingatlanok 

átjárhatóságát biztosítja. 

A telekalakítással kapcsolatos költségeket kizárólag Vörös 

Torma Gyula, Vesztergom József és Horváth Nóra 

telekalakítók viselik, Koroncó Község Önkormányzata 

telekalakító semmilyen költséget nem visel.   

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 

fenti tartalmú kiegészítést és módosítást tartalmazó 

megállapodás aláírására. 

3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy döntéséről a 
határozat jegyzőkönyvi kivonatának megküldésével a 

megállapodást készítő és ellenjegyző ügyvédet értesítse. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző  

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 16/2016.(III.31.)Határozat 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

koroncói 902/2 hrsz-ú, 903/2 hrsz-ú és a 904/2 hrsz-ú 

ingatlanok megosztását tartalmazó megállapodást a következő 

tartalmú kiegészítéssel és módosítással hagyja jóvá:  



 

A Koroncó Község Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő 

904/2 hrsz-ú ingatlanból a telekalakítást követően Vörös Torma 

Gyula kizárólagos tulajdonába kerülő 903/10 hrsz-ú közforgalom 

elől elzárt magánút besorolású ingatlanhoz csatolt 54 m2 

nagyságú terület vonatkozásában Vörös Torma Gyula tulajdonos 

kötelezettséget vállal arra, hogy a terület feltöltését 

megelőzően beépíttet a magánút alá egy olyan elemet, amely a 

telekalakítást követően kialakított 904/3 hrsz-ú és 903/4 

hrsz-ú árok ingatlanok átjárhatóságát biztosítja. 

A telekalakítással kapcsolatos költségeket kizárólag Vörös 

Torma Gyula, Vesztergom József és Horváth Nóra telekalakítók 

viselik, Koroncó Község Önkormányzata telekalakító semmilyen 

költséget nem visel.   

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a fenti 

tartalmú kiegészítést és módosítást tartalmazó megállapodás 

aláírására. 

3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy döntéséről a 

határozat jegyzőkönyvi kivonatának megküldésével a 

megállapodást készítő és ellenjegyző ügyvédet értesítse. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző  

 

 

 

10/A.NAPIREND 

 
Tárgya: Döntést igénylő ügyek - Döntés a Pannontáj- Sokoró 

Natúrpark tagsági körének megújításáról  

 

  
Írásos előterjesztés a 12. 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 akként 

dönt, hogy a Pannontáj- Sokoró Natúrpark tagja kíván maradni a 

továbbiakban is, az erre vonatkozó együttműködési 

nyilatkozatot jóváhagyja. 



 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert az Együttműködési Nyilatkozat 

aláírására, illetve felkéri a jegyzőt, hogy Hivatala útján az 

aláírt Együttműködési Nyilatkozatot küldje meg a Pannontáj- 

Sokoró Közhasznú Egyesület részére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző  

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 17/2016.(III.31.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete akként 

dönt, hogy a Pannontáj- Sokoró Natúrpark tagja kíván maradni a 

továbbiakban is, az erre vonatkozó együttműködési 

nyilatkozatot jóváhagyja. 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert az Együttműködési Nyilatkozat 

aláírására, illetve felkéri a jegyzőt, hogy Hivatala útján az 

aláírt Együttműködési Nyilatkozatot küldje meg a Pannontáj- 

Sokoró Közhasznú Egyesület részére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző  

 

 

10/B.NAPIREND 

 
Tárgya: Döntést igénylő ügyek - Döntéshozatal a Pannónia 

Kincse Leader Egyesület kérelme tárgyában 

  
Írásos előterjesztés a 13. 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 

elhatározza, hogy a Pannónia Kincse LEADER Egyesület (9121 

Győrszemere, Fő u. 20. adószáma: 1898689-1-08) számára 



 

egyszeri 210.000.-Ft, azaz Kettőszáztízezer forint vissza nem 

térítendő támogatást nyújt az Egyesület napi működésének 

támogatására.  

2. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felkéri a jegyzőt, hogy a soron következő költségvetési 

rendelet módosításakor a határozatban foglalt döntést vegye 

figyelembe, illetve a támogatás átadása ügyében a szükséges 

intézkedéseket Hivatala útján tegye meg. 

 

Határidő: 2016. április 10., illetve a soron következő 

költségvetési rendelet módosítás 

Felelős: polgármester, jegyző  

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 18/2016.(III.31.)Határozat 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

elhatározza, hogy a Pannónia Kincse LEADER Egyesület (9121 

Győrszemere, Fő u. 20. adószáma: 1898689-1-08) számára 

egyszeri 210.000.-Ft, azaz Kettőszáztízezer forint vissza nem 

térítendő támogatást nyújt az Egyesület napi működésének 

támogatására.  

2. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felkéri a jegyzőt, hogy a soron következő költségvetési 

rendelet módosításakor a határozatban foglalt döntést vegye 

figyelembe, illetve a támogatás átadása ügyében a szükséges 

intézkedéseket Hivatala útján tegye meg. 

 

Határidő: 2016. április 10., illetve a soron következő 

költségvetési rendelet módosítás 

Felelős: polgármester, jegyző  

 

 

 

10/C.NAPIREND 

 
Tárgya: Döntést igénylő ügyek – VP-6.7.4.1.1-16 kódszámú 

felhívásra vonatkozó pályázat benyújtása 

  
Írásos előterjesztés a 14. 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 a 

településképet meghatározó épületek rekonstrukciójával, a 

település kisméretű infrastruktúráját és alapvető 

szolgáltatásait kívánja fejleszteni. 

A Képviselő-testület ezen célkitűzésének megvalósítása 

érdekében a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett 

VP.6.7.4.1.1-16 pályázati felhívás alapján pályázatot nyújt be 

a településkép szempontjából meghatározó épületek 

felújítására, a pályázati kiírásban foglalt feltételek 

szerint, az ott meghatározott támogatási értékre. A felújítás 

jelentős mértékben hozzájárulhat a település fejlődéséhez. A 

fejlesztés céljával a Képviselő-testület egyetért, a szükséges 

önerőt vállalja. 

A fejlesztés megnevezése: Településképi rekonstrukció Koroncó 

községben 

A pályázattal érintett helyrajzi számok és az ingatlanok 

megnevezése: 

1. Alkotóház (volt orvosi rendelő) Koroncó, Arany János u. 
2. Hrsz:311 

2. Tűzoltószertár Koroncó, Rákóczi u. 48. Hrsz:39/10 
3. Hősi park Koroncó Hrsz: 136 
4. Kivett közterület Hrsz: 310 
5. Kivett közterület Hrsz: 135 

 

A Képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert, hogy a 

pályázat benyújtásához szükséges intézkedéseket megtegye, az 

ahhoz szükséges dokumentumokat aláírja. 

 

Határidő: 2016. április 11. 

Felelős: polgármester 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 19/2016.(III.31.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

településképet meghatározó épületek rekonstrukciójával, a 

település kisméretű infrastruktúráját és alapvető 

szolgáltatásait kívánja fejleszteni. 

A Képviselő-testület ezen célkitűzésének megvalósítása 

érdekében a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett 

VP.6.7.4.1.1-16 pályázati felhívás alapján pályázatot nyújt be 

a településkép szempontjából meghatározó épületek 

felújítására, a pályázati kiírásban foglalt feltételek 



 

szerint, az ott meghatározott támogatási értékre. A felújítás 

jelentős mértékben hozzájárulhat a település fejlődéséhez. A 

fejlesztés céljával a Képviselő-testület egyetért, a szükséges 

önerőt vállalja. 

A fejlesztés megnevezése: Településképi rekonstrukció Koroncó 

községben 

A pályázattal érintett helyrajzi számok és az ingatlanok 

megnevezése: 

1. Alkotóház (volt orvosi rendelő) Koroncó, Arany János u. 
2. Hrsz:311 

2. Tűzoltószertár Koroncó, Rákóczi u. 48. Hrsz:39/10 
3. Hősi park Koroncó Hrsz: 136 
4. Kivett közterület Hrsz: 310 
5. Kivett közterület Hrsz: 135 

 

A Képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert, hogy a 

pályázat benyújtásához szükséges intézkedéseket megtegye, az 

ahhoz szükséges dokumentumokat aláírja. 

 

Határidő: 2016. április 11. 

Felelős: polgármester 

 

 

 

 

10/D.NAPIREND 

 
Tárgya: Döntést igénylő ügyek – TOP-2.1.3-15 kódszámú 

felhívásra vonatkozó pályázat benyújtása 

  
Írásos előterjesztés a 15. 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 akként 

dönt, hogy pályázatot nyújt be a TOP-2.1.3-15 kódszámú 

településképi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése című 

felhívásra, a pályázati kiírásban foglalt feltételek szerint, 

az ott meghatározott támogatási értékre figyelemmel. 

A projekt megvalósítása jelentős mértékben hozzájárulhat a 

településrész 



 

vízelvezetési problémáinak megoldásához. 

A fejlesztési céllal a Képviselő-testület egyetért, szükség 

esetén a megítélt támogatáson felül szükséges önerőt maximum 

12.000.000.-Forint összeghatárig biztosítja.  

A pályázattal érintett: Cseralja utca, Zrínyi utca, Dózsa Gy. 

utcai zsilip, Dózsa György utca zsiliptől - Tószer utca 

közötti szakasz  

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához 

szükséges intézkedéseket megtegye, az ahhoz szükséges 

dokumentumokat aláírja. 

 

 

Határidő: 2016. április 18. 

Felelős: polgármester 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 20/2016.(III.31.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete akként 

dönt, hogy pályázatot nyújt be a TOP-2.1.3-15 kódszámú 

településképi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése című 

felhívásra, a pályázati kiírásban foglalt feltételek szerint, 

az ott meghatározott támogatási értékre figyelemmel. 

A projekt megvalósítása jelentős mértékben hozzájárulhat a 

településrész 

vízelvezetési problémáinak megoldásához. 

A fejlesztési céllal a Képviselő-testület egyetért, szükség 

esetén a megítélt támogatáson felül szükséges önerőt maximum 

12.000.000.-Forint összeghatárig biztosítja.  

A pályázattal érintett: Cseralja utca, Zrínyi utca, Dózsa Gy. 

utcai zsilip, Dózsa György utca zsiliptől - Tószer utca 

közötti szakasz  

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához 

szükséges intézkedéseket megtegye, az ahhoz szükséges 

dokumentumokat aláírja. 

 

 

Határidő: 2016. április 18. 

Felelős: polgármester 

 

 

 

 

 

 

 



 

10/E.NAPIREND 

 
Tárgya: Döntést igénylő ügyek – Koroncói Önkéntes Tűzoltó 

Egyesület kérése 

  
Írásos előterjesztés a 16. 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 egyszeri 

400.000.-Forint összegű keretösszeget különít el a Koroncói 

Önkéntes Tűzoltó Egyesület (9113 Koroncó, Rákóczi u. 48. 

képviseli: Szendi Tamás elnök) részére versenymotor beszerzése 

céljából. Az elkülönített keretösszeget Koroncó Község 

Önkormányzata a támogatási szerződés megkötését követően 

vissza nem térítendő támogatásként biztosítja, és bocsátja az 

Egyesület rendelkezésére akkor, amikor az eszköz tényleges 

beszerzésére sor kerül. A Koroncói Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

az e célra jelen határozattal elkülönített keretösszeget 2016. 

december hó 31. napjáig veheti igénybe. Koroncó Község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a 

döntésről az Egyesületet értesítse, valamint a szükséges 

dokumentumokat készítse el, az elkülönített keretösszeget a 

soron következő költségvetési rendelet módosításakor vegye 

figyelembe. 

 

Határidő: 2016. december 31. 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 21/2016.(III.31.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyszeri 

400.000.-Forint összegű keretösszeget különít el a Koroncói 

Önkéntes Tűzoltó Egyesület (9113 Koroncó, Rákóczi u. 48. 

képviseli: Szendi Tamás elnök) részére versenymotor beszerzése 

céljából. Az elkülönített keretösszeget Koroncó Község 

Önkormányzata a támogatási szerződés megkötését követően 



 

vissza nem térítendő támogatásként biztosítja, és bocsátja az 

Egyesület rendelkezésére akkor, amikor az eszköz tényleges 

beszerzésére sor kerül. A Koroncói Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

az e célra jelen határozattal elkülönített keretösszeget 2016. 

december hó 31. napjáig veheti igénybe. Koroncó Község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a 

döntésről az Egyesületet értesítse, valamint a szükséges 

dokumentumokat készítse el, az elkülönített keretösszeget a 

soron következő költségvetési rendelet módosításakor vegye 

figyelembe. 

 

Határidő: 2016. december 31. 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

 

 

 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

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 


