
KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

KÉPVISELŐTESTÜLETE 

9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 

 

1-13/2016 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 

Polgármesteri Hivatal nagytermében 2016. december 9-én 17.30 

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 

    Helyi adórendelet felülvizsgálata 

    Előadó: dr. Cseresznyák Klára jegyző 

 

 



4. Napirend 

    Étkezési térítési díjak felülvizsgálata 

    Előadó: dr. Cseresznyák Klára jegyző 

 

5. Napirend 

    Bérleti díjak felülvizsgálata 

    Előadó: dr. Cseresznyák Klára jegyző 

 

6. Napirend 

    Temetőről szóló rendelet felülvizsgálata 

    Előadó: dr. Cseresznyák Klára jegyző 

 

7. Napirend 

    Beszámoló az adóztatásról 

Előadó: dr. Cseresznyák Klára jegyző 

 

8. Napirend 

    Beszámoló az adóztatásról 

Előadó: dr. Cseresznyák Klára jegyző 

 

9. Napirend 

    Döntést igénylő ügyek 

 

10. 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 2016. 

december 9-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: 

 

81/2016.(XII.09.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 2016. 

december 9-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: Helyi adórendelet felülvizsgálata 

  
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 

helyi adómértékek változtatását. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatot teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a 2017. évre változatlan mértékben állapítja meg a 

kommunális adó és a helyi iparűzési adó 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: 

  

82/2016.(XII.09.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a 2017. évre változatlan mértékben állapítja meg a 

kommunális adó és a helyi iparűzési adó összegét. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 



4.NAPIREND 

 
Tárgya: Étkezési térítési díjak felülvizsgálata 

  
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 

térítési díjak változtatását. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatot teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a 2017. 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: 

  

83/2016.(XII.09.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a 2017. évre nem emeli az étkezési térítési díjak összegét. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 

 

 

5.NAPIREND 

 
Tárgya: Bérleti díjak meghatározása 

  
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 

bérleti díjak változtatását. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatot teszi fel szavazásra: 



 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a 2017. 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: 

  

84/2016.(XII.09.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a 2017. évre nem emeli az önkormányzati tulajdonú ingatlanok 

bérleti díjának összegét. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: nyilvántartásba vételre jegyző 

 

6.NAPIREND 

 
Tárgya: Temetőről szóló rendelet felülvizsgálata 

  
Írásos előterjesztés az 8. 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 2017. 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: 

  

 

 

 



85/2016.(XII.09.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a 2017. évre nem emeli a temetési helyek megváltásának 

térítési díjait. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: nyilvántartásba vételre jegyző 

 

7.NAPIREND 
 

Tárgya: Beszámoló az adóztatásról 

 

 

Írásos előterjesztés az 9. sz. mellékletben 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

adóztatásról szóló beszámolót elfogadja. 

 

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: 

 

86/2016.(XII.09.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

adóztatásról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 

 

 

8.NAPIREND 
 

Tárgya: 2017. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása 

 

Írásos előterjesztés az 10. sz. mellékletben. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi 

belső ellenőrzési tervét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 



Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi 

belső ellenőrzési tervét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

Téma: Gyermekétkeztetési feladatok támogatását megalapozó 

statisztikai adatok ellenőrzése, normatíva elszámolás, 

statisztikai adatok ellenőrzése 

Ellenőrzési időszak: 2017. május-június hónap 

A belső ellenőrzést végzi: a Győri Többcélú Kistérségi Társulás 

keretében a Justicia Audit Bt. (8200 Veszprém, Szabadság tér 5.) 

 

Határidő: 2017. 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: 

 

87/2016.(XII.09.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi 

belső ellenőrzési tervét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 

Téma: Gyermekétkeztetési feladatok támogatását megalapozó 

statisztikai adatok ellenőrzése, normatíva elszámolás, 

statisztikai adatok ellenőrzése 

Ellenőrzési időszak: 2017. május-június hónap 

A belső ellenőrzést végzi: a Győri Többcélú Kistérségi Társulás 

keretében a Justicia Audit Bt. (8200 Veszprém, Szabadság tér 5.) 

 

Határidő: 2017. október 30. 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

9/A.NAPIREND 
 

Tárgya: Döntést igénylő ügyek – külterületi utak pályázatai 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

külterületi helyi közutjait kívánja fejleszteni. 

 

A Képviselő-testület ezen célkitűzésének megvalósítása érdekében 

a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett VP6-7.2.1-

7.4.1.2-16 pályázati felhívás alapján pályázatot nyújt be a 

„Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak 

kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-

és munkagépek beszerzése” című pályázati kiírásban foglalt 

feltételek szerint. A fejlesztés céljával a képviselő-testület 

egyetért, a szükséges önerőt vállalja. 

 



A fejlesztés megnevezése: Külterületi útfelújítás Koroncó 

Községben  

 

A pályázattal érintett útszakasz/útszakaszok helyrajzi száma: 

014 hrsz. 

 

A projekt összköltségvetése: 110.000.000.-Forint 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

pályázat benyújtásához szükséges intézkedéseket megtegye, az 

ahhoz szükséges dokumentumokat aláírja. 

 

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: 

 

88/2016.(XII.09.)Határozat 

 

A Képviselő-testület ezen célkitűzésének megvalósítása érdekében 

a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett VP6-7.2.1-

7.4.1.2-16 pályázati felhívás alapján pályázatot nyújt be a 

„Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak 

kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-

és munkagépek beszerzése” című pályázati kiírásban foglalt 

feltételek szerint. A fejlesztés céljával a képviselő-testület 

egyetért, a szükséges önerőt vállalja. 

 

A fejlesztés megnevezése: Külterületi útfelújítás Koroncó 

Községben  

 

A pályázattal érintett útszakasz/útszakaszok helyrajzi száma: 

014 hrsz. 

 

A projekt összköltségvetése: 110.000.000.-Forint 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

pályázat benyújtásához szükséges intézkedéseket megtegye, az 

ahhoz szükséges dokumentumokat aláírja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

 

 

 

 

 



 

9/B.NAPIREND 
 

Tárgya: Döntést igénylő ügyek – véleményezés az iskolai 

felvételi körzetének megállapításához 

 

Írásos előterjesztés az 11. sz. mellékletben. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

1.Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 50. § (8) és (10) 

bekezdése, valamint a 20/2012.(VIII.31.)EMMI rendelet 24. § (1) 

bekezdése szerint kinyilvánítja azon véleményét, hogy a 

Kormányhivatal által 2016/2017. tanévre közzétett felvételi 

körzet kijelöléssel a 2017/2018. tanévre vonatkozóan is, 

módosítás nélkül egyetért az alábbiak szerint: 

Köznevelési intézmény neve: Koroncói II. Rákóczi Ferenc 

Általános Iskola 9113 Koroncó. Rákóczi u. 41. OM azonosító: 

030598 

Felvételi körzete: Koroncó település közigazgatási területe 

 

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

Képviselő-testület véleményét továbbítsa a Kormányhivatal 

részére. 

 

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: 

 

89/2016.(XII.09.)Határozat 

 

1.Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 50. § (8) és (10) 

bekezdése, valamint a 20/2012.(VIII.31.)EMMI rendelet 24. § (1) 

bekezdése szerint kinyilvánítja azon véleményét, hogy a 

Kormányhivatal által 2016/2017. tanévre közzétett felvételi 

körzet kijelöléssel a 2017/2018. tanévre vonatkozóan is, 

módosítás nélkül egyetért az alábbiak szerint: 

Köznevelési intézmény neve: Koroncói II. Rákóczi Ferenc 

Általános Iskola 9113 Koroncó. Rákóczi u. 41. OM azonosító: 

030598 

Felvételi körzete: Koroncó település közigazgatási területe 

 

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

Képviselő-testület véleményét továbbítsa a Kormányhivatal 

részére. 



 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

9/C.NAPIREND 
 

Tárgya: Döntést igénylő ügyek – Döntés Domán Sándor e.v. 

tulajdonában , egyben az önkormányzat használatában lévő 5 db 

konténer megvásárlása ügyében 

 

Írásos előterjesztés az 12. sz. mellékletben. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

1./ Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete akként 

dönt, hogy megvásárolja Domán Sándor egyéni vállalkozó 

tulajdonában lévő jelenleg az önkormányzat használatában lévő 5 

db konténert 60.000.-Ft/db vételárért. 

2./ Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri 

a jegyzőt, hogy az öt darab konténer adás-vételére vonatkozó 

szerződést készítse el, egyben felhatalmazza a polgármestert 

annak aláírására. 

3./ Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

konténerek vételárának fedezetét 2016. évi költségvetése terhére 

biztosítja. 

 

Határidő: 2016. december 29. 

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: 

 

90/2016.(XII.09.)Határozat 

 

1./ Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete akként 

dönt, hogy megvásárolja Domán Sándor egyéni vállalkozó 

tulajdonában lévő jelenleg az önkormányzat használatában lévő 5 

db konténert 60.000.-Ft/db vételárért. 

2./ Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri 

a jegyzőt, hogy az öt darab konténer adás-vételére vonatkozó 

szerződést készítse el, egyben felhatalmazza a polgármestert 

annak aláírására. 

3./ Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

konténerek vételárának fedezetét 2016. évi költségvetése terhére 

biztosítja. 

 

Határidő: 2016. december 29. 



Felelős: polgármester, jegyző 

 

9/D.NAPIREND 
 

Tárgya: Döntést igénylő ügyek – Településrendezési eszközök 

módosításának, felülvizsgálatának elhatározása 

 

Írásos előterjesztés az 13. sz. mellékletben. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített 

környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 

törvény 6. § (1) bekezdésében, és a 8. § (1) bekezdésében 

biztosított jogkörében, továbbá a településfejlesztési 

koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és 

a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátosjogintézményekről szóló 

314/2012.(XI.8.) Korm.rendelet VI. fejezete szerint a 2007-ben 

elfogadott településrendezési eszközeinek (településszerkezeti 

terv, helyi építési szabályzat, szabályozási terv) 

felülvizsgálatát megkezdi. 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a 

településrendezési eszközök felülvizsgálatának elvégzéséhez 

értékhatárra tekintettel a szükséges beszerzési eljárást indítsa 

meg a munkát végző cég kiválasztása érdekében. 

 

 

Határidő: 2017. február 28. 

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: 

 

91/2016.(XII.09.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített 

környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 

törvény 6. § (1) bekezdésében, és a 8. § (1) bekezdésében 

biztosított jogkörében, továbbá a településfejlesztési 

koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és 

a településrendezési eszközökről, valamint egyes 



településrendezési sajátosjogintézményekről szóló 

314/2012.(XI.8.) Korm.rendelet VI. fejezete szerint a 2007-ben 

elfogadott településrendezési eszközeinek (településszerkezeti 

terv, helyi építési szabályzat, szabályozási terv) 

felülvizsgálatát megkezdi. 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a 

településrendezési eszközök felülvizsgálatának elvégzéséhez 

értékhatárra tekintettel a szükséges beszerzési eljárást indítsa 

meg a munkát végző cég kiválasztása érdekében. 

 

 

Határidő: 2017. február 28. 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

9/E.NAPIREND 
 

Tárgya:Döntést igénylő ügyek–Arany János Tehetséggondozó Program 

 

Írásos előterjesztés az 14. sz. mellékletben. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, 

hogy Molnár Lilla nyolcadik évfolyamos tanuló (szül.: Pápa, 

2003.05.19. anyja neve: Sárközi Krisztina Lakcím: 9113. Koroncó, 

Rákóczi Ferenc u. 59.) Koroncó település képviseletében részt 

vegyen az Arany János Tehetséggondozó Programban. 

Az önkormányzat vállalja, hogy az általa delegált diák számára 

a programban való részvétele idejére tanévenként 50.000.-Forint 

azaz Ötvenezer Forint egyszeri szociális támogatást nyújt. A 

Képviselő-testület ennek fedezetét a település költségvetésében 

biztosítja. 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 

polgármestert, hogy a tanuló Arany János Tehetséggondozó 

Programba történő jelentkezéséhez készült pályázatát és a jelen 

határozatot az alábbi határidőre a tanuló által első helyen 

kiválasztott középiskola részére küldje meg. 

 

Határidő: 2016. december 13. 

Felelős: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő vett részt, 6 igen 

szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett 

meghozta az alábbi határozatot: 

 

92/2016.(XII.09.)Határozat 

 



Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, 

hogy Molnár Lilla nyolcadik évfolyamos tanuló (szül.: Pápa, 

2003.05.19. anyja neve: Sárközi Krisztina Lakcím: 9113. Koroncó, 

Rákóczi Ferenc u. 59.) Koroncó település képviseletében részt 

vegyen az Arany János Tehetséggondozó Programban. 

Az önkormányzat vállalja, hogy az általa delegált diák számára 

a programban való részvétele idejére tanévenként 50.000.-Forint 

azaz Ötvenezer Forint egyszeri szociális támogatást nyújt. A 

Képviselő-testület ennek fedezetét a település költségvetésében 

biztosítja. 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 

polgármestert, hogy a tanuló Arany János Tehetséggondozó 

Programba történő jelentkezéséhez készült pályázatát és a jelen 

határozatot az alábbi határidőre a tanuló által első helyen 

kiválasztott középiskola részére küldje meg. 

 

Határidő: 2016. december 13. 

Felelős: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

9/F.NAPIREND 
 

Tárgya: Döntést igénylő ügyek – Védőnői munkaterv elfogadása 

 

Írásos előterjesztés az 15. sz. mellékletben. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a védőnői 

munkatervet elfogadta. 

 

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: 

 

93/2016.(XII.09.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a védőnői 

munkatervet elfogadta. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

10.NAPIREND 
 

 



Tárgya: Közmeghallgatás, Beszámoló a lakóhelyi környezet 

állapotának alakulásáról 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester beszámolót a lakóhelyi 

környezet állapotának alakulásáról. Kérte, hogy a beszámolóval 

kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket, javaslatokat tegyék meg. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


