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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 

Polgármesteri Hivatal nagytermében 2018. november 27-én 17.30 

órai kezdettel megtartott üléséről. 

 

Jelen vannak: 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester 

Basák Imre települési képviselő 

Bittman 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 

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 

6 fő jelen van, a testület határozatképes, az ülést megnyitotta. 

 

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

napirendek tárgyalására vonatkozóan módosítási javaslatot 

terjeszt a Képviselő-testület elé, mivel a meghívóban szereplő 

3. és 4. napirendi pont tárgyalásra nem kerülhet sor, mivel a 

Település Arculati Kézikönyv és a településképi rendelet 

elfogadása, valamint a 18098 munkaszámú településrendezési 

eszközök módosítása tárgyában megtartott Lakossági Fórumon 

módosítási javaslatok merültek fel.  

Radicsné Kincses Mária az alábbi napirendek tárgyalására 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  

Az adórendelet felülvizsgálata 

       Előadó: dr. Cseresznyák Klára jegyző 

 

4. Napirend  

Bérleti díjak felülvizsgálata 

       Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester    

 

5. Napirend  

Döntés időskorúak juttatásáról 

       Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester    

 

6. Napirend  

2019. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása 

       Előadó: dr. Cseresznyák Klára jegyző 

 

7. Napirend  

Temetőről szóló rendelet felülvizsgálata 

       Előadó: dr. Cseresznyák Klára jegyző 

 

8. 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 2018. 

november 27-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: 

 

63/2018.(XI.27.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 2018. 

november 27-én megtartott ülés napirendi pontjait elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

 

 

 

 



1. NAPIREND 
 

 
Polgármester előterjesztése a 3/A. és 3/B. 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: Az Önkormányzat adórendeletének felülvizsgálata 

 

Írásos előterjesztés a 5. 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 úgy dönt, 

hogy a 2019-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 7 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

64/2018.(XI.27.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a 2019-es adóévre változatlan mértékben állapítja meg a 

kommunális adó és a helyi iparűzési adó összegét. 
 

Határidő: azonnal 

Felelős: nyilvántartásba vételre jegyző 

 



4.NAPIREND 
 
Tárgya: Az Önkormányzat által beszedett bérleti díj összegének 

felülvizsgálata 

 

Írásos előterjesztés a 6. 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 úgy dönt, 

hogy a 2019-es 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: 

 

65/2018.(XI.27.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a 2019-es évre nem emeli az önkormányzati tulajdonú 

ingatlanok bérleti díjának összegét. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: nyilvántartásba vételre jegyző 

 

5.NAPIREND 
 
Tárgya: Döntés a településen élő időskorú lakók részére történő 

szociális támogatás biztosításáról 

 

Írásos előterjesztés a 7. 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 2018. évi költségvetésében a szociális és 

gyermekjóléti alapellátások általános feladatainak ellátására 

felhasználható normatív támogatási keretösszeg terhére támogatás 

kifizetését rendeli el a következők szerint. 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

időskorúak iránti tisztelet és megbecsülés jeleként a 

szociális ellátásokról szóló helyi rendeletben foglalt 

jogosultsági feltételek fennállása esetén egyszeri 5.000.-

Ft összegű támogatást nyújt minden koroncói állandó és 

ideiglenes lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen 

Koroncón élő 64. életévét 2018. december 31. napjáig 

betöltő lakó részére. 

 

Határidő: azonnal, igénylés és kifizetés 2018. december hó 17. 

napjáig 

Felelős: jegyző 

 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

66/2018.(XI.27.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

Önkormányzat 2018. évi költségvetésében a szociális és 

gyermekjóléti alapellátások általános feladatainak ellátására 

felhasználható normatív támogatási keretösszeg terhére támogatás 

kifizetését rendeli el a következők szerint. 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

időskorúak iránti tisztelet és megbecsülés jeleként a 

szociális ellátásokról szóló helyi rendeletben foglalt 

jogosultsági feltételek fennállása esetén egyszeri 5.000.-

Ft összegű támogatást nyújt minden koroncói állandó és 

ideiglenes lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen 

Koroncón élő 64. életévét 2018. december 31. napjáig 

betöltő lakó részére. 

 

Határidő: azonnal, igénylés és kifizetés 2018. december hó 17. 

napjáig 

Felelős: jegyző 

 

 

 

 

 

 



6.NAPIREND 
 
Tárgya: 2019. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása 

 

Írásos előterjesztés a 8. sz. mellékletben. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi 

éves belső ellenőrzési tervét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

Téma: A temetőüzemeltetés, temetési szolgáltatási tevékenység 

ellenőrzése 

Ellenőrzési időszak: 2019. június-július hónap 

A belső ellenőrzést végzi: a Győri Többcélú Kistérségi Társulás 

keretében a Justicia Audit Bt. (8446 Kislőd, Széchenyi u. 33.) 

 

Határidő: 2019. október 30. 

Felelős: jegyző 

 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

67/2018.(XI.27.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi 

éves belső ellenőrzési tervét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

Téma: A temetőüzemeltetés, temetési szolgáltatási tevékenység 

ellenőrzése 

Ellenőrzési időszak: 2019. június-július hónap 

A belső ellenőrzést végzi: a Győri Többcélú Kistérségi Társulás 

keretében a Justicia Audit Bt. (8446 Kislőd, Széchenyi u. 33.) 

 

Határidő: 2019. október 30. 

Felelős: jegyző 

 

 

7.NAPIREND 
 
Tárgya: A temetőről szóló rendelet felülvizsgálata 

 

Írásos előterjesztés a 9. 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 úgy dönt, 

hogy a 2019. évre nem emeli a temetési helyek megváltásának, 

valamint a ravatalozó használatának 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: 

 

68/2018.(XI.27.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a 2019. évre nem emeli a temetési helyek megváltásának, 

valamint a ravatalozó használatának térítési díjait. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: nyilvántartásba vételre jegyző 

 

 

8/A.NAPIREND 
 
Tárgya: Döntést igénylő ügyek – Víz-és szennyvízvezeték átadás-

átvétele 

 

Írásos előterjesztés a 10. sz. mellékletben. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a 256/4 hrsz-ú magánútba elhelyezett víz- és 

szennyvízvezeték tulajdonjogát a viziközmű-szolgáltatásról 

szóló 2011. évi CCIX. törvény 6. § (1) bekezdése alapján az 

1. sz. melléklet szerinti megállapodás feltételeinek 

megfelelően átveszi. 

2. A Képviselő-testület felkéri és felhatalmazza a 

polgármester, hogy az 1. sz. melléklet szerinti 

megállapodást aláírja. 

 

Határidő: 15 nap 

Felelős: polgármester 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 



 

69/2018.(XI.27.)Határozat 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a 256/4 hrsz-ú magánútba elhelyezett víz- és 

szennyvízvezeték tulajdonjogát a viziközmű-szolgáltatásról 

szóló 2011. évi CCIX. törvény 6. § (1) bekezdése alapján az 

1. sz. melléklet szerinti megállapodás feltételeinek 

megfelelően átveszi. 

2. A Képviselő-testület felkéri és felhatalmazza a 

polgármester, hogy az 1. sz. melléklet szerinti 

megállapodást aláírja. 

 

Határidő: 15 nap 

Felelős: polgármester 

 

 

 

8/B.NAPIREND 
 
Tárgya: Döntést igénylő ügyek – Döntés a fogorvosi ügyeleti 

ellátásról 

 

Írásos előterjesztés a 11. sz. mellékletben. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy az Egyesített Egészségügyi és Szociális 

Intézmény Győr (9026 Győr, Kálóczy tér 9-11.) által a 

fogorvosi alapellátáshoz kapcsolódó sürgősségi ügyeleti 

ellátást továbbra is igénybe kívánja venni 2019. január 1. 

napjától határozatlan időre szólóan. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy a 
fogorvosi alapellátáshoz kapcsolódó sürgősségi ügyeleti 

ellátás 2019. január 1-től történő biztosításra vonatkozó 

szerződést 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: 

 

70/2018.(XI.27.)Határozat 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy az Egyesített Egészségügyi és Szociális 



Intézmény Győr (9026 Győr, Kálóczy tér 9-11.) által a 

fogorvosi alapellátáshoz kapcsolódó sürgősségi ügyeleti 

ellátást továbbra is igénybe kívánja venni 2019. január 1. 

napjától határozatlan időre szólóan. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy a 
fogorvosi alapellátáshoz kapcsolódó sürgősségi ügyeleti 

ellátás 2019. január 1-től történő biztosításra vonatkozó 

szerződést aláírja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

 

8/C.NAPIREND 
 
Tárgya: Döntést igénylő ügyek – Forgalmi rend felülvizsgálata 

 

Írásos előterjesztés a 12. sz. mellékletben. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a Deák utca forgalmi rendjét nem változtatja meg. 

2. A Képviselő-testület felkéri és felhatalmazza a 

polgármestert, hogy döntésről az érintettet értesítse. 

 

Határidő: az értesítésre 8 nap 

Felelős: polgármester 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

71/2018.(XI.27.)Határozat 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a Deák utca forgalmi rendjét nem változtatja meg. 

2. A Képviselő-testület felkéri és felhatalmazza a 

polgármestert, hogy döntésről az érintettet értesítse. 

 

Határidő: az értesítésre 8 nap 

Felelős: polgármester 

 

 

 

 

 

 



8/D.NAPIREND 
 
Tárgya: Döntést igénylő ügyek – Arany János tehetséggondozó 

program 

 

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 akként 
dönt, hogy a 92/2016. (XII.09.) számú határozatával az 

Arany János Tehetséggondozó Programba delegált diák részére 

megállapított, tanévenként 50.000.-Forint összegű 

szociális támogatás kifizetését megszünteti, mivel a 

programba delegált diák tanulmányait az általa választott 

intézményben megszakította. Ezzel egyidejűleg Koroncó 

Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018/2019 

tanévre már kifizetett 50.000.-Forint összegű szociális 

támogatás visszafizetésére méltányosságból nem kötelezi. 

2. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felkéri a polgármestert, hogy a döntést az érintett részére 

írásban közölje ki. 

 

Határidő: 2018. december 15. 

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: 

 

72/2018.(XI.27.)Határozat 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete akként 
dönt, hogy a 92/2016. (XII.09.) számú határozatával az 

Arany János Tehetséggondozó Programba delegált diák részére 

megállapított, tanévenként 50.000.-Forint összegű 

szociális támogatás kifizetését megszünteti, mivel a 

programba delegált diák tanulmányait az általa választott 

intézményben megszakította. Ezzel egyidejűleg Koroncó 

Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018/2019 

tanévre már kifizetett 50.000.-Forint összegű szociális 

támogatás visszafizetésére méltányosságból nem kötelezi. 



2. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felkéri a polgármestert, hogy a döntést az érintett részére 

írásban közölje ki. 

 

Határidő: 2018. december 15. 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

 

8/E.NAPIREND 
 
Tárgya: Döntést igénylő ügyek – Koroncó Község Önkormányzatánál, 

annak intézményeinél dolgozók javadalmazása 

 

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: 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

önkormányzatnál valamint az önkormányzat intézményeinél 

teljes munkaidőben, illetve részmunkaidőben 

foglalkoztatott (közfoglalkoztatás kivételével) valamennyi 

dolgozójának jutalmazásához, egyszeri év végi 

plusszjuttatás kifizetéséhez 2.200.000.-Forint forrást 

biztosít az önkormányzat 2018. évi költségvetése terhére. 

2. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt és az 

intézményvezetőt, mint munkáltatókat, hogy a Képviselő-

testület által, jelen határozat 1./pontjában foglaltakat 

figyelembe véve a dolgozók év végi plusszjuttatásának 

rendelkezésre bocsátásához szükséges munkáltatói 

döntéseket, intézkedéseket tegyék meg. 

 

Határidő: 2018. december 21. 

Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezető 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

73/2018.(XI.27.)Határozat 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

önkormányzatnál valamint az önkormányzat intézményeinél 

teljes munkaidőben, illetve részmunkaidőben 

foglalkoztatott (közfoglalkoztatás kivételével) valamennyi 



dolgozójának jutalmazásához, egyszeri év végi 

plusszjuttatás kifizetéséhez 2.200.000.-Forint forrást 

biztosít az önkormányzat 2018. évi költségvetése terhére. 

2. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt és az 

intézményvezetőt, mint munkáltatókat, hogy a Képviselő-

testület által, jelen határozat 1./pontjában foglaltakat 

figyelembe véve a dolgozók év végi plusszjuttatásának 

rendelkezésre bocsátásához szükséges munkáltatói 

döntéseket, intézkedéseket tegyék meg. 

 

Határidő: 2018. december 21. 

Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezető 

 

 

8/F.NAPIREND 
 
Tárgya: Döntést igénylő ügyek – Vételi ajánlat Koroncó 

külterület 0228 hrsz. 

 

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 a „83.sz. 

főút 2x2 sávos megvalósítása Tét déli csomópont – Győr M1 

autópálya között” elnevezésű nemzetgazdasági szempontból 

kiemelkedő jelentőségű célú projekttel kapcsolatosan a NIF 

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt-nek az önkormányzati 

tulajdonban lévő Koroncó külterület 0228 hrsz-ú ingatlan 558 m2 

nagyságú ingatlanrésze tekintetében tett vételi ajánlatát 

megvitatta, és akként dönt, hogy a vételi ajánlatot elfogadja. 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza Radicsné Kincses Mária polgármestert az erre 

vonatkozó szerződés aláírására. 

 

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: 

 



74/2018.(XI.27.)Határozat 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „83.sz. 

főút 2x2 sávos megvalósítása Tét déli csomópont – Győr M1 

autópálya között” elnevezésű nemzetgazdasági szempontból 

kiemelkedő jelentőségű célú projekttel kapcsolatosan a NIF 

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt-nek az önkormányzati 

tulajdonban lévő Koroncó külterület 0228 hrsz-ú ingatlan 558 m2 

nagyságú ingatlanrésze tekintetében tett vételi ajánlatát 

megvitatta, és akként dönt, hogy a vételi ajánlatot elfogadja. 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza Radicsné Kincses Mária polgármestert az erre 

vonatkozó szerződés aláírására. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

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 

 


