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1852/2018 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 

Polgármesteri Hivatal nagytermében 2018. szeptember 26-án 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 

Violáné Pintér Rozália települési képviselő 

dr. Cseresznyák Klára jegyző tanácskozási joggal 

Pintér Lászlóné 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 meghívóban (2.sz. melléklet) közzétett 

napirendek tárgyalási sorrendjének módosítására, valamint  

pótnapirend tárgyalására tesz javaslatot az alábbiak szerint: 

 

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  

   Csatlakozása a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati  

Ösztöndíjrendszer 2019. évi pályázati fordulójához 

   Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester    

            

 

 



 

4. Napirend  

   Tájékoztatás a központi költségvetési előirányzatokban 

bekövetkezett változásokról, az önkormányzat 

költségvetéséről szóló 1/2018. (II.15.) önkormányzati 

rendelet módosítása 

       Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

               dr. Cseresznyák Klára jegyző 

 

5. 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. 

szeptember 26-án 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: 

 

50/2018.(IX.26.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 2018. 

szeptember 26-án 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: Csatlakozása a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi pályázati fordulójához 

 

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 csatlakozik 

a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, 

illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok 

támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulójához. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

csatlakozási nyilatkozat aláírására és a pályázati kiírás 

közzétételére. 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: csatlakozásra 2018.október 3.,  

          pályázat kiírására 2018. október 5. 

 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

51/2018.(IX.26.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik 

a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, 

illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok 

támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulójához. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

csatlakozási nyilatkozat aláírására és a pályázati kiírás 

közzétételére. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: csatlakozásra 2018.október 3.,  

          pályázat kiírására 2018. október 5. 



4.NAPIREND 
 
Tárgya: Tájékoztatás a központi költségvetési előirányzatokban 

bekövetkezett változásokról, az önkormányzat költségvetéséről 

szóló 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

Írásos előterjesztés a 6. sz. mellékletben, rendelettervezet a 

7. 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 

10/2018.(IX.27.) RENDELETÉT. (8. sz. melléklet) 
 

5/A.NAPIREND 
 
Tárgya: Döntést igénylő ügyek – Szabályozási terv módosítása 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy támogatja a szabályozási és szerkezeti tervlap 69, 

71/1 és a 72/1 hrsz-ú zöldterület falusias lakóterületté 66/1, 

66/2 és a 65 hrsz-ú vízgazdálkodási terület zöldterületté, 

valamint a 0150/6 hrsz-ú különleges golf terület különleges 

élményfarmmá, a 0152 hrsz-ú különleges golf terület és a 

területen található hétvégiházas üdülőterület különleges 

horgászatot kiszolgáló hétvégiházas üdülőterületté módosítását, 

továbbá a 0150/5 hrsz-ú különleges golf területen egy öntözőtó 

feljelölését és a 0157/2 hrsz-ú területen egy hétvégiházas 

üdülőövezet véderdővel történő feljelölését. A területre 

vonatkozó különleges golfpálya jelzés különleges szabadidő 

területté változik.  

2. A Képviselő-testület továbbá úgy dönt, hogy a zöldterület 

változás költségét 320.000.-Ft + ÁFA összesen 406.400.-Ft 

összegben Koroncó Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése 

terhére viseli, a szabályozási terv további költségei annak 

kezdeményezőjét terhelik. 

A Képviselő-testület a jelen határozat mellékletét képező 

tervezési szerződéseket az előterjesztett tartalommal 



jóváhagyja, és feljogosítja Radicsné Kincses Mária polgármestert 

azok aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 30 nap 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

52/2018.(IX.26.)Határozat 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy támogatja a szabályozási és szerkezeti tervlap 69, 

71/1 és a 72/1 hrsz-ú zöldterület falusias lakóterületté 66/1, 

66/2 és a 65 hrsz-ú vízgazdálkodási terület zöldterületté, 

valamint a 0150/6 hrsz-ú különleges golf terület különleges 

élményfarmmá, a 0152 hrsz-ú különleges golf terület és a 

területen található hétvégiházas üdülőterület különleges 

horgászatot kiszolgáló hétvégiházas üdülőterületté módosítását, 

továbbá a 0150/5 hrsz-ú különleges golf területen egy öntözőtó 

feljelölését és a 0157/2 hrsz-ú területen egy hétvégiházas 

üdülőövezet véderdővel történő feljelölését. A területre 

vonatkozó különleges golfpálya jelzés különleges szabadidő 

területté változik.  

2. A Képviselő-testület továbbá úgy dönt, hogy a zöldterület 

változás költségét 320.000.-Ft + ÁFA összesen 406.400.-Ft 

összegben Koroncó Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése 

terhére viseli, a szabályozási terv további költségei annak 

kezdeményezőjét terhelik. 

A Képviselő-testület a jelen határozat mellékletét képező 

tervezési szerződéseket az előterjesztett tartalommal 

jóváhagyja, és feljogosítja Radicsné Kincses Mária polgármestert 

azok aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 30 nap 

 

 

5/B.NAPIREND 
 
Tárgya: Döntést igénylő ügyek – Pályázat kiírása a büfé és 

tekepálya üzemeltetésére 

 

 

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 úgy 

dönt, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő Koroncó, 

Szent László u. 62. szám alatti Sportkomplexumban 

található büfé és tekepálya üzemeltetésére pályázatot ír 

ki a jelen határozat melléklete szerinti pályázati kiírás 

szerint. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázati 

felhívás közzétételére 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: a pályázati felhívás szerint 

 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

53/2018.(IX.26.)Határozat 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő Koroncó, 

Szent László u. 62. szám alatti Sportkomplexumban 

található büfé és tekepálya üzemeltetésére pályázatot ír 

ki a jelen határozat melléklete szerinti pályázati kiírás 

szerint. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázati 

felhívás közzétételére 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: a pályázati felhívás szerint 

 

 

 

5/C.NAPIREND 
 
Tárgya: Döntést igénylő ügyek – Új szerződés megkötése 

földgázszolgáltatás igénybevételére 

 

 

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 úgy 

dönt, hogy Koroncó Község Önkormányzata a Sportkomplexum, az 

Óvoda, a Gyógyszertár, Szolgáltatóház fogyasztási helyekre, 

valamint a Koroncói Polgármesteri Hivatal az NKM 

Földgázszolgáltató Zrt-vel két éves határozott időre 

földgázszolgáltatási szerződést köt a kedvezőbb ár 

érvényesítésér. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza Radicsné Kincses Mária 

polgármestert az Önkormányzat intézményeire, dr. Cseresznyák 

Klára jegyzőt a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a két év 

határozott időre szóló földgázszolgáltatási szerződés 

aláírására. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: szükség szerint 

 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

54/2018.(IX.26.)Határozat 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy Koroncó Község Önkormányzata a Sportkomplexum, az 

Óvoda, a Gyógyszertár, Szolgáltatóház fogyasztási helyekre, 

valamint a Koroncói Polgármesteri Hivatal az NKM 

Földgázszolgáltató Zrt-vel két éves határozott időre 

földgázszolgáltatási szerződést köt a kedvezőbb ár 

érvényesítésér. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza Radicsné Kincses Mária 

polgármestert az Önkormányzat intézményeire, dr. Cseresznyák 

Klára jegyzőt a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a két év 

határozott időre szóló földgázszolgáltatási szerződés 

aláírására. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: szükség szerint 

 

 

5/D.NAPIREND 
 
Tárgya: Döntést igénylő ügyek – Zrínyi utca elnevezésének 

rendezése 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megállapítja, hogy Koroncón a Zrínyi utca nyomvonala az 



ingatlan-nyilvántartásban a következő helyrajzi számokon 

helyezkedik el: Koroncó belterület 214/1 hrsz. és 214/29 hrsz. 

2. A Képviselő-testület ennek megfelelően a Koroncó belterület 

214/29 hrsz-on található kivett önkormányzati utat Zrínyi utca 

elnevezéssel látja el, és kéri a Győri Járási Hivatal 

Földhivatali Osztályát, hogy az utca elnevezését a térképen és 

az ingatlan-nyilvántartásban szíveskedjék feltüntetni. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza dr. Cseresznyák Klára 

jegyzőt, hogy a földhivatali eljárásban teljeskörűen eljárjon.  

 

Felelős: jegyző 

Határidő: a földhivatali eljárás megindítására 8 nap 

 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

55/2018.(IX.26.)Határozat 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megállapítja, hogy Koroncón a Zrínyi utca nyomvonala az 

ingatlan-nyilvántartásban a következő helyrajzi számokon 

helyezkedik el: Koroncó belterület 214/1 hrsz. és 214/29 hrsz. 

2. A Képviselő-testület ennek megfelelően a Koroncó belterület 

214/29 hrsz-on található kivett önkormányzati utat Zrínyi utca 

elnevezéssel látja el, és kéri a Győri Járási Hivatal 

Földhivatali Osztályát, hogy az utca elnevezését a térképen és 

az ingatlan-nyilvántartásban szíveskedjék feltüntetni. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza dr. Cseresznyák Klára 

jegyzőt, hogy a földhivatali eljárásban teljeskörűen eljárjon.  

 

Felelős: jegyző 

Határidő: a földhivatali eljárás megindítására 8 nap 

 

 

5/E.NAPIREND 
 
Tárgya: Döntést igénylő ügyek – Telek értékesítés 

 

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 

Koroncó belterületi 435/25 hrsz-ú kivett beépítetlen terület 



megnevezésű, természetben Koroncó, Ady Endre u. 52. sz. alatt 

található 3296 m2 alapterületű ingatlant a vételi ajánlatban 

foglaltak szerint 3.500.000.-Forintért értékesíti. 

2.) Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés 

aláírására. 

 

Határidő: 2018. október 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: 

 

56/2018.(IX.26.)Határozat 

 

1.) Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Koroncó belterületi 435/25 hrsz-ú kivett beépítetlen terület 

megnevezésű, természetben Koroncó, Ady Endre u. 52. sz. alatt 

található 3296 m2 alapterületű ingatlant a vételi ajánlatban 

foglaltak szerint 3.500.000.-Forintért értékesíti. 

2.) Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés 

aláírására. 

 

Határidő: 2018. október 31. 

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 

 


