
 

KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

KÉPVISELŐTESTÜLETE 

9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 

 

1-1/2017 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 

Polgármesteri Hivatal nagytermében 2017. január 19-én 18.00 órai 

kezdettel megtartott üléséről. 

 

Jelen vannak: 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester 

Basák Imre települési képviselő 

Bittmann Zsolt települési képviselő 

Gaál Jenőné települési képviselő 

Kelemen Frigyes települési képviselő 

Madarász István települési képviselő 

Dr. Cseresznyák Klára jegyző tanácskozási joggal 

Perjámosi Csabáné jegyzőkönyvvezető tanácskozási joggal 

 

 

Jelenléti ív 1. sz. mellékletben. 

 

 

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. 

 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester a meghívóban (2.sz. 

melléklet) közzétett napirendek tárgyalásán a tárgyalási 

sorrendre az alábbiak szerint tesz javaslatot: 

 

 

1/A. Napirend  

Döntést igénylő ügyek - Az egészségügyi alapellátási 

körzetekről szóló rendelet felülvizsgálata 

Előadó: dr. Cseresznyák Klára jegyző 

 

 

1/B. Napirend 

Döntést igénylő ügyek – Győri Vízi Társulat vagyonkezelői 

jog átadására vonatkozó szerződés 

Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

 

 

 



 

1/C. Napirend 

Döntést igénylő ügyek – a polgármester illetményének és 

költségtérítésének megállapítása 

Előadó: dr. Cseresznyák Klára jegyző 

 

 

1/D. Napirend 

Döntést igénylő ügyek – Együttműködési megállapodás 

felülvizsgálata 

Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 2017. 

január 19-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: 

 

 

1/2017.(I.19.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 2017. 

január 19-én megtartott ülés napirendi pontjait elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

1/A. NAPIREND 
 

Tárgya: Döntést igénylő ügyek - Az egészségügyi alapellátási 

körzetekről szóló rendelet felülvizsgálata 

 

Írásos előterjesztés a 3. sz. mellékletben, rendelettervezet a 

4. sz. mellékletben. 

 

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 1/2017.(I.20.) 

RENDELETÉT. (5. sz. melléklet) 

 

 



 

1/B. NAPIREND 

 
Tárgya: Döntést igénylő ügyek – Győri Vízi Társulat 

vagyonkezelői jog átadására vonatkozó szerződés 

 

Írásos előterjesztés a 6. sz. mellékletben 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul 

ahhoz, hogy a Koroncó Község Önkormányzata (9113 Koroncó, 

Rákóczi u. 48.) szerződést kössön, melyben foglaltak szerint a 

Győri Vízi Társulattal (9025 Győr, Szarvas u. 4.) a szerződés-

tervezet 1. pontjában lévő létesítményekre ingyenes 

vagyonkezelői jogot biztosít. 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az Önkormányzat 

képviseletében a vagyonkezelői szerződést aláírja. 

 

Határidő: 2017. február 15. 

Felelős: polgármester 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 

2/2017.(I.19.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul 

ahhoz, hogy a Koroncó Község Önkormányzata (9113 Koroncó, 

Rákóczi u. 48.) szerződést kössön, melyben foglaltak szerint a 

Győri Vízi Társulattal (9025 Győr, Szarvas u. 4.) a szerződés-

tervezet 1. pontjában lévő létesítményekre ingyenes 

vagyonkezelői jogot biztosít. 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az Önkormányzat 

képviseletében a vagyonkezelői szerződést aláírja. 

 

Határidő: 2017. február 15. 

Felelős: polgármester 

 

 
 

1/C.NAPIREND 

 
Tárgya: Döntést igénylő ügyek – a polgármester illetményének és 

költségtérítésének megállapítása 

 



 

  
Írásos előterjesztés az 7. 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 71. §-a alapján Radicsné Kincses Mária polgármester havi 

bruttó illetményét 2017. január 1-től 548.400.-Ft-ban állapítja 

meg. A polgármester havi költségtérítése 82.260.-Ft 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: jegyző 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

3/2017.(I.19.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 71. §-a alapján Radicsné Kincses Mária polgármester havi 

bruttó illetményét 2017. január 1-től 548.400.-Ft-ban állapítja 

meg. A polgármester havi költségtérítése 82.260.-Ft 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős:jegyző 

 

1/D.NAPIREND 

 
Tárgya: Döntést igénylő ügyek – Együttműködési megállapodás 

felülvizsgálata 

 

 

Írásos előterjesztés a 8. sz. mellékletben. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felülvizsgálta a Koroncói Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal 

2012. évben megkötött, legutóbb a 7/2016. (II.11.)Kt. 

határozattal elfogadott módosított együttműködési 

megállapodást, és megállapította, hogy annak módosítása nem 

indokolt, az változatlan tartalommal marad hatályban. 

 

 

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: 

 

4/2017.(I.19.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felülvizsgálta a Koroncói Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal 

2012. évben megkötött, legutóbb a 7/2016. (II.11.)Kt. 

határozattal elfogadott módosított együttműködési 

megállapodást, és megállapította, hogy annak módosítása nem 

indokolt, az változatlan tartalommal marad hatályban. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

Radicsné Kincses Mária polgármester megköszönte a jelenlevők 

részvételét, majd a Képviselő-testületi ülést bezárta. 

 

                              K.m.f. 

 

 

 

 

    Radicsné Kincses Mária             dr. Cseresznyák Klára 

         polgármester                         jegyző 


