
KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

KÉPVISELŐTESTÜLETE 

9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 

 

1-12/2017 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 

Polgármesteri Hivatal nagytermében 2017. december 8-án 17.30 

órai kezdettel megtartott üléséről és közmeghallgatásról. 

 

Jelen vannak: 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester 

Basák Imre települési képviselő 

Bittmann Zsolt települési képviselő 

Kelemen Frigyes települési képviselő 

Violáné Pintér Rozália települési képviselő 

Dr. Cseresznyák Klára jegyző tanácskozási joggal 

Perjámosi Csabáné 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 

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. Napirend 

 Közmeghallgatás 

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 

    Koroncó Községért Közalapítvány Alapító Okiratának  

    módosítása 

    Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

 

5. Napirend 

    Pannon-Víz Zrt. vagyonkezelési szerződés tervezetének  

    megvitatása 

Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

 

6. Napirend 

A Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú 

Társulásával szociális feladatokra kötött ellátási szerződés 

módosítása 

Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

 

7. Napirend 

Megállapodás jóváhagyása a Rendezési Terv módosításával  

kapcsolatosan 

Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

8. Napirend 

2018. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása 

Előadó: dr. Cseresznyák Klára jegyző 

 

9. Napirend 

Az adórendelet felülvizsgálata 

Előadó: dr. Cseresznyák Klára jegyző 

 

10. Napirend 

Beszámoló az adóztatásról 

Előadó: dr. Cseresznyák Klára jegyző 

 

11. Napirend 

Döntést igénylő ügyek 

Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 2017. 

december 8-án megtartott ülés napirendi pontjait elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 



Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 5 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

68/2017.(XII.08.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 2017. 

december 8-án megtartott ülés napirendi pontjait elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

1. NAPIREND 
 

 

Tárgya: Közmeghallgatás,  

 

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. 

 

 

2. NAPIREND 
 

 
Polgármester előterjesztése a 3/A. és 3/B. sz. mellékletben. 

 

A Képviselő-testület a beszámolót egyhangúlag elfogadta. 

 

 

3. NAPIREND 
 

A polgármester előterjesztése a 4. sz. melléklet szerint. 

 

Az előterjesztést a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.  

 

4.NAPIREND 

 
Tárgya: Koroncó Községért Közalapítvány Alapító Okiratának  

        módosítása 

 

  
Írásos előterjesztés az 5. sz. mellékletben. 



Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatot teszi fel szavazásra: 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a Koroncó Községért Közalapítvány kuratóriumi tagjának, a 

lemondott tag helyébe Havasi Zsuzsanna Koroncó, Petőfi u. 23. 

szám alatti lakost megválasztja. 

2. A Képviselő-testület a kuratórium elnökéül felkéri a 

kuratórium tagjai közül Varga Andrásné Koroncó, Petőfi u. 29. 

szám alatti lakost. 

 
 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 5 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

  

69/2017.(XII.08.)Határozat 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a Koroncó Községért Közalapítvány kuratóriumi tagjának, a 

lemondott tag helyébe Havasi Zsuzsanna Koroncó, Petőfi u. 23. 

szám alatti lakost megválasztja. 

2. A Képviselő-testület a kuratórium elnökéül felkéri a 

kuratórium tagjai közül Varga Andrásné Koroncó, Petőfi u. 29. 

szám alatti lakost. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatot teszi fel szavazásra: 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta, és a határozat 1. sz. és 2. sz. melléklete szerint 

jóváhagyja a Koroncó Községért Közalapítvány Alapító Okiratának 

módosítását, és a módosított, egységes szerkezetbe foglalt 

Alapító Okiratot. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosító 

okirat és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat 

aláírására. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 5 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 



  

70/2017.(XII.08.)Határozat 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta, és a határozat 1. sz. és 2. sz. melléklete szerint 

jóváhagyja a Koroncó Községért Közalapítvány Alapító Okiratának 

módosítását, és a módosított, egységes szerkezetbe foglalt 

Alapító Okiratot. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosító 

okirat és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat 

aláírására. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

 

5.NAPIREND 

 
Tárgya: Pannon-Víz Zrt. vagyonkezelési szerződés tervezetének 

megvitatása 

  
Írásos előterjesztés az 6. sz. mellékletben. 

 

Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke: 

 

Beszámol arról, hogy napirendet a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság megtárgyalta, javasolta az 

előterjesztésben szereplő határozati javaslatok elfogadását. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatot teszi fel szavazásra: 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az ivóvíz ellátás 

biztosítására szolgáló (Pannonhalma Rendszer-IV 11-12955-1-018-

00-02) víziközmű-rendszerre vonatkozó, a rendszeren tulajdonnal 

rendelkező ellátásért felelős önkormányzatok és a PANNON-VÍZ 

Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zrt. között a 

víziközmű-szolgáltatásról 2011. évi CCIX. törvény rendelkezései 

alapján egybefoglalt, jelen határozat 1. számú mellékletét 

képező vagyonkezelési szerződést az aláírás napjáig időközben 

esetlegesen szükségessé váló módosítások figyelembevételével 

aláírja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal, a szerződések aláírására 2017. december 31. 

 

2. A Képviselő-testület elfogadja, hogy az ivóvíz ellátás 

biztosítására szolgáló (Pannonhalma Rendszer-IV 11-12955-1-018-



00-02) víziközmű-rendszeren tulajdonnal rendelkező ellátásért 

felelős önkormányzatok közötti, jelen határozat 2. számú 

mellékletét képező megállapodás alapján a víziközmű-rendszer 

egészével kapcsolatosan az ellátásért felelős önkormányzatokat 

Pannonhalma Város Önkormányzata jogosult képviselni a 

vagyonkezelési szerződésben foglaltakra is figyelemmel. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy 

az ivóvíz ellátás biztosítására szolgáló (Pannonhalma Rendszer-

IV 11-12955-1-018-00-02) víziközmű-rendszeren tulajdonnal 

rendelkező ellátásért felelős önkormányzatok közötti, jelen 

határozat 2. számú mellékletét képező megállapodást az aláírás 

napjáig időközben esetlegesen szükséges módosítások 

figyelembevételével aláírja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal, a szerződések aláírására 2017. december 31. 

 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pont 

szerint létrejövő vagyonkezelési szerződés és a 2. pont szerint 

létrejövő megállapodás teljesítése érdekében valamennyi 

szükséges dokumentum aláírására, nyilatkozat kiadására, eljárási 

cselekmény megtételére, beleértve a vagyonkezelési szerződés és 

megállapodás esetleges módosításait is.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 5 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

  

71/2017.(XII.08.)Határozat 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az ivóvíz ellátás 

biztosítására szolgáló (Pannonhalma Rendszer-IV 11-12955-1-018-

00-02) víziközmű-rendszerre vonatkozó, a rendszeren tulajdonnal 

rendelkező ellátásért felelős önkormányzatok és a PANNON-VÍZ 

Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zrt. között a 

víziközmű-szolgáltatásról 2011. évi CCIX. törvény rendelkezései 

alapján egybefoglalt, jelen határozat 1. számú mellékletét 

képező vagyonkezelési szerződést az aláírás napjáig időközben 

esetlegesen szükségessé váló módosítások figyelembevételével 

aláírja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal, a szerződések aláírására 2017. december 31. 



 

2. A Képviselő-testület elfogadja, hogy az ivóvíz ellátás 

biztosítására szolgáló (Pannonhalma Rendszer-IV 11-12955-1-018-

00-02) víziközmű-rendszeren tulajdonnal rendelkező ellátásért 

felelős önkormányzatok közötti, jelen határozat 2. számú 

mellékletét képező megállapodás alapján a víziközmű-rendszer 

egészével kapcsolatosan az ellátásért felelős önkormányzatokat 

Pannonhalma Város Önkormányzata jogosult képviselni a 

vagyonkezelési szerződésben foglaltakra is figyelemmel. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy 

az ivóvíz ellátás biztosítására szolgáló (Pannonhalma Rendszer-

IV 11-12955-1-018-00-02) víziközmű-rendszeren tulajdonnal 

rendelkező ellátásért felelős önkormányzatok közötti, jelen 

határozat 2. számú mellékletét képező megállapodást az aláírás 

napjáig időközben esetlegesen szükséges módosítások 

figyelembevételével aláírja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal, a szerződések aláírására 2017. december 31. 

 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pont 

szerint létrejövő vagyonkezelési szerződés és a 2. pont szerint 

létrejövő megállapodás teljesítése érdekében valamennyi 

szükséges dokumentum aláírására, nyilatkozat kiadására, eljárási 

cselekmény megtételére, beleértve a vagyonkezelési szerződés és 

megállapodás esetleges módosításait is.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 
Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatot teszi fel szavazásra: 

 
1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a szennyvíz ellátás 

biztosítására szolgáló (Győr-SZV 21-25584-1-015-01-01) 

víziközmű-rendszerre vonatkozó, a rendszeren tulajdonnal 

rendelkező ellátásért felelős önkormányzatok és a PANNON-VÍZ 

Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zrt. között a 

víziközmű-szolgáltatásról 2011. évi CCIX. törvény rendelkezései 

alapján egybefoglalt, jelen határozat 1. számú mellékletét 

képező vagyonkezelési szerződést az aláírás napjáig időközben 

esetlegesen szükségessé váló módosítások figyelembevételével 

aláírja. 

 



Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal, a szerződések aláírására 2017. december 31. 

 

2. A Képviselő-testület elfogadja, hogy a szennyvíz ellátás 

biztosítására szolgáló (Győr-SZV 21-25584-1-015-01-01) 

víziközmű-rendszeren tulajdonnal rendelkező ellátásért felelős 

önkormányzatok közötti, jelen határozat 2. számú mellékletét 

képező megállapodás alapján a víziközmű-rendszer egészével 

kapcsolatosan az ellátásért felelős önkormányzatokat Győr Megyei 

Jogú Város Önkormányzata jogosult képviselni a vagyonkezelési 

szerződésben foglaltakra is figyelemmel. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy 

a szennyvíz ellátás biztosítására szolgáló (Győr-SZV 21-25584-

1-015-01-01) víziközmű-rendszeren tulajdonnal rendelkező 

ellátásért felelős önkormányzatok közötti, jelen határozat 2. 

számú mellékletét képező megállapodást az aláírás napjáig 

időközben esetlegesen szükséges módosítások figyelembevételével 

aláírja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal, a szerződések aláírására 2017. december 31. 

 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pont 

szerint létrejövő vagyonkezelési szerződés és a 2. pont szerint 

létrejövő megállapodás teljesítése érdekében valamennyi 

szükséges dokumentum aláírására, nyilatkozat kiadására, eljárási 

cselekmény megtételére, beleértve a vagyonkezelési szerződés és 

megállapodás esetleges módosításait is.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 
 
Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 5 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

  

72/2017.(XII.08.)Határozat 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a szennyvíz ellátás 

biztosítására szolgáló (Győr-SZV 21-25584-1-015-01-01) 

víziközmű-rendszerre vonatkozó, a rendszeren tulajdonnal 

rendelkező ellátásért felelős önkormányzatok és a PANNON-VÍZ 

Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zrt. között a 

víziközmű-szolgáltatásról 2011. évi CCIX. törvény rendelkezései 

alapján egybefoglalt, jelen határozat 1. számú mellékletét 

képező vagyonkezelési szerződést az aláírás napjáig időközben 



esetlegesen szükségessé váló módosítások figyelembevételével 

aláírja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal, a szerződések aláírására 2017. december 31. 

 

2. A Képviselő-testület elfogadja, hogy a szennyvíz ellátás 

biztosítására szolgáló (Győr-SZV 21-25584-1-015-01-01) 

víziközmű-rendszeren tulajdonnal rendelkező ellátásért felelős 

önkormányzatok közötti, jelen határozat 2. számú mellékletét 

képező megállapodás alapján a víziközmű-rendszer egészével 

kapcsolatosan az ellátásért felelős önkormányzatokat Győr Megyei 

Jogú Város Önkormányzata jogosult képviselni a vagyonkezelési 

szerződésben foglaltakra is figyelemmel. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy 

a szennyvíz ellátás biztosítására szolgáló (Győr-SZV 21-25584-

1-015-01-01) víziközmű-rendszeren tulajdonnal rendelkező 

ellátásért felelős önkormányzatok közötti, jelen határozat 2. 

számú mellékletét képező megállapodást az aláírás napjáig 

időközben esetlegesen szükséges módosítások figyelembevételével 

aláírja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal, a szerződések aláírására 2017. december 31. 

 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pont 

szerint létrejövő vagyonkezelési szerződés és a 2. pont szerint 

létrejövő megállapodás teljesítése érdekében valamennyi 

szükséges dokumentum aláírására, nyilatkozat kiadására, eljárási 

cselekmény megtételére, beleértve a vagyonkezelési szerződés és 

megállapodás esetleges módosításait is.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

6.NAPIREND 

 
Tárgya: A Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú 

Társulásával szociális feladatokra kötött ellátási szerződés 

módosítása 

 

  
Írásos előterjesztés az 7. sz. mellékletben. 

 



 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatot teszi fel szavazásra: 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a család- 

és gyermekjóléti szolgáltatás biztosítására vonatkozóan a Téti 

Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulásával 

2018. január 1-i hatállyal az ellátási szerződést a melléklet 

szerinti tartalommal jóváhagyja. A Társulás a feladatellátást a 

Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és 

Szociális Intézménye és Napocska Családi Bölcsőde Hálózaton 

keresztül biztosítja. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Téti 

Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulásával az 

ellátási szerződés megkötésére.   

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 5 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

  

73/2017.(XII.08.)Határozat 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a család- 

és gyermekjóléti szolgáltatás biztosítására vonatkozóan a Téti 

Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulásával 

2018. január 1-i hatállyal az ellátási szerződést a melléklet 

szerinti tartalommal jóváhagyja. A Társulás a feladatellátást a 

Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és 

Szociális Intézménye és Napocska Családi Bölcsőde Hálózaton 

keresztül biztosítja. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Téti 

Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulásával az 

ellátási szerződés megkötésére.   

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

7.NAPIREND 

 
Tárgya: Megállapodás jóváhagyása a Rendezési Terv módosításával 

kapcsolatosan 

 

  
Írásos előterjesztés az 8. sz. mellékletben. 

 

Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke: 



 

Beszámol arról, hogy napirendet a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság megtárgyalta, javasolta az 

előterjesztésben szereplő határozati javaslatok elfogadását. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatot teszi fel szavazásra: 

 

1./ Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 83 sz. 

főút fejlesztéséhez kapcsolódóan Koroncó község rendezési 

tervének részleges módosítását, a szabályozási terv és a helyi 

építési szabályzat (HÉSZ) felülvizsgálatát a fejlesztéssel 

érintett koroncói ingatlanok vonatkozásában elfogadja, a 

módosítás településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 

eszközökről, valamint az egy egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.08.) Korm. rendelet 41. §-

a szerinti egyszerűsített eljárás keretében történő 

lefolytatását támogatja, egyben megállapítja, hogy a részleges 

rendezési tervmódosítás az Önkormányzat költségvetésére 

tekintettel kötelezettségvállalással nem jár. 

2./Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ezzel 

egyidejűleg jelen határozat 1.) pontjában foglalt munkafolyamat 

elvégzése tárgyában készített településrendezési szerződés 

tervezetet jóváhagyja, egyben felhatalmazza Radicsné Kincses 

Mária polgármestert arra, hogy a településrendezési szerződést 

az Önkormányzat képviseletében aláírja. 

 

Felelős:   Radicsné Kincses Mária polgármester 

Határidő:  azonnal  

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 5 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

  

74/2017.(XII.05.)Határozat 

 

1./ Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 83 sz. 

főút fejlesztéséhez kapcsolódóan Koroncó község rendezési 

tervének részleges módosítását, a szabályozási terv és a helyi 

építési szabályzat (HÉSZ) felülvizsgálatát a fejlesztéssel 

érintett koroncói ingatlanok vonatkozásában elfogadja, a 

módosítás településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 

eszközökről, valamint az egy egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.08.) Korm. rendelet 41. §-

a szerinti egyszerűsített eljárás keretében történő 

lefolytatását támogatja, egyben megállapítja, hogy a részleges 

rendezési tervmódosítás az Önkormányzat költségvetésére 

tekintettel kötelezettségvállalással nem jár. 



2./Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ezzel 

egyidejűleg jelen határozat 1.) pontjában foglalt munkafolyamat 

elvégzése tárgyában készített településrendezési szerződés 

tervezetet jóváhagyja, egyben felhatalmazza Radicsné Kincses 

Mária polgármestert arra, hogy a településrendezési szerződést 

az Önkormányzat képviseletében aláírja. 

 

Felelős:   Radicsné Kincses Mária polgármester 

Határidő:  azonnal  

 

 

 

8.NAPIREND 

 
Tárgya: 2018. 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 2018. évi 

éves belső ellenőrzési tervét az alábbiak szerint hagyja jóvá:  

Téma: az Önkormányzat által nyújtott szociális támogatások 

vizsgálata 

Ellenőrzési időszak: 2018. május-június hónap. 

A belső ellenőrzést végzi: a Győri Többcélú Kistérségi Társulás 

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

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: 2018. október 30.  

 
Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 5 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

  

75/2017.(XII.05.)Határozat 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi 

éves belső ellenőrzési tervét az alábbiak szerint hagyja jóvá:  

Téma: az Önkormányzat által nyújtott szociális támogatások 

vizsgálata 

Ellenőrzési időszak: 2018. május-június hónap. 

A belső ellenőrzést végzi: a Győri Többcélú Kistérségi Társulás 

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

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: 2018. október 30.  

 



9.NAPIREND 

 
Tárgya: Adórendeletek felülvizsgálata 

 
Írásos előterjesztés az 10. sz. mellékletben 

 
Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke: 

 

Beszámol arról, hogy napirendet a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság megtárgyalta, javasolta az 

előterjesztésben szereplő határozati javaslatok elfogadását. 

 
Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a 2018-es adóévre változatlan mértékben állapítja meg a 

kommunális adó és a helyi iparűzési adó összegét.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: nyilvántartásba vételre jegyző 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 5 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

  

76/2017.(XII.05.)Határozat 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a 2018-es adóévre változatlan mértékben állapítja meg a 

kommunális adó és a helyi iparűzési adó összegét.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: nyilvántartásba vételre jegyző 

 

10.NAPIREND 
 

Tárgya: Beszámoló az adóztatásról 

 

 

Írásos előterjesztés az 11. 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 5 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

77/2017.(XII.08.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

adóztatásról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 

 

 

11/A.NAPIREND 
 

Tárgya:  

 

Írásos előterjesztés az 12. sz. mellékletben, rendelettervezet 

a 13. sz. mellékeltben. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester a mellékletben szereplő 

rendelet tervezetet teszi fel szavazásra. 

 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és megalkotta a 

14/2017.(XII.09.) RENDELETÉT. (14. sz. melléklet). 
 

 

 

11/B.NAPIREND 
 

Tárgya: Döntést igénylő ügyek  

 

Radicsné Kincses Mária polgármester szóbeli előterjesztésében 

tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy A Tűzoltó Egyesület és 

a Polgárőr Egyesület november 24-én, az Összefogás Koroncóért 

Egyesület december 2-án tartotta meg zenés évzáró rendezvényét 

a Szolgáltatóházban. Mivel várhatóan más civil szervezetek és az 

iskola szülői munkaközössége részéről is felmerülhet hasonló 

igény javasolom, hogy a helyi civil szervezetek és a szülői 

munkaközösség részére ingyenesen, használati szerződés megkötése 

mellett tegyük lehetővé a Szolgáltatóház igénybevételét. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 



Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a helyi civil szervezetek és a helyi oktatási intézmények 

szülői munkaközössége részére rendezvényeik megtartására a 

Szolgáltatóház használatát ingatlan használati szerződés 

feltételei szerint ingyenesen biztosítja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 5 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

78/2017.(XII.08.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a helyi civil szervezetek és a helyi oktatási intézmények 

szülői munkaközössége részére rendezvényeik megtartására a 

Szolgáltatóház használatát ingatlan használati szerződés 

feltételei szerint ingyenesen biztosítja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

 

 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


