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KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

KÉPVISELŐTESTÜLETE 

9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 

 

1-  4 /2011 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2011. március hó 31 - én 17.30 órai kezdettel megtartott 

üléséről. 

 

Jelen vannak: 

 

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. 

 

A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Kelemen Tibor és Violáné 

Pintér Rozália települési képviselőket.  

A Képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett 

javaslatot elfogadta. 

 

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

napirendek tárgyalásán túl pótnapirend tárgyalására tesz 

javaslatot az alábbiak szerint: 

 A koroncói napközi otthonos óvoda infrastruktúrális         

fejlesztésére irányuló pályázat benyújtása melyet a 7. 

napirendként  

 Patonai út felújítása melyet 8. napirendi pontként javasol 

felvenni. 

 

A Képviselő-testület a napirendre tett javaslatot a 

módosítással együtt egyhangúlag elfogadta. 

 

1. NAPIREND 
 

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

 

A Képviselő-testület a beszámolót elfogadta. 

 

2. NAPIREND 
 

A polgármester előterjesztése a 4. sz. melléklet szerint. 

 

Az előterjesztést a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.  
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3. NAPIREND 
 

Tárgya: Május 1-i rendezvény előkészületei 

 

Kovács Tibor települési képviselő: 

 

A Koroncói Sporthorgász Egyesület és az Összefogás Koroncóért 

Egyesület közösen rendezi meg az idei évben  2011. április 30-

án a majálist a egyesületi tónál. A programok szervezése 

folyamatban van. Délelőttre gyermekprogramokat, délutánra 

pedig helyi és hivatásos előadók közreműködésével szervezzük a 

programot. Este élőzenét és tábortűz gyújtást szervezünk. 

A végleges programot április 15-ig elkészítjük. 

 

A Képviselő-testület a beszámolót elfogadta. 

 

 

   

4. NAPIREND 
 

Tárgya: Idősek napjának időpontja , megszervezése 

 

Írásos előterjesztés a 5. sz. mellékletben. 

 

Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke: 

 

Beszámol arról, hogy napirendet a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság megtárgyalta. A határozati 

javaslat elfogadását javasolja. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester: 

 

Az idősek napját 2011. május 14. (szombat) 15.30 órakor 

javaslom megtartani. Meghívottak köre: 2011. május 14-ig a 62. 

életévüket betöltött koroncói lakosok házastársukkal. Az 

idősek napi rendezvényen résztvevőnek egytálétel biztosítását 

javaslom. 

 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

13/2011(III.31.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Idősek 

napi rendezvényt szervez 2011. május 14-én. 

A meghívottak köre: a 2011. május 14-ig a 62. életévüket 

betöltött koroncói lakosok házastársukkal. 

A rendezvény a költségvetésben elkülönített keret terhére 

kerül megrendezésre. 
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Határidő: 2011. május 14. 

Felelős: polgármester 

 

5. NAPIREND 
 

Tárgya: 2011 – 2014-es ciklus gazdasági programjának  

        elfogadása  

 

Írásos előterjesztés a 6. sz. mellékletben. 

 

Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke: 

 

Beszámol arról, hogy napirendet a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság megtárgyalta. A programban 

megjelölt fejlesztési irányokat megfelelőnek tartja, a program 

végrehajtható, elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  

 

Radicsné Kincses Mária polgármester Javasolja  a 2011 – 2014-

es ciklus gazdasági programjának elfogadását. 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

14/2011(III.31.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

Önkormányzat 2011 – 2014 évekre előterjesztett gazdasági 

programot jóváhagyja. 

A 2011 – 2014 évek gazdasági programja jelen határozat 

mellékletét képezi. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

6. NAPIREND 
 

Tárgya: SZMSZ módszertani ajánlások szerinti elfogadása és  

        módosítása 

 

Írásos előterjesztés a 7. sz. mellékletben, rendelettervezet a 

8. sz. mellékletben. 

 

Kovács Tibor Ottó Ügyrendi és Szociális Bizottság elnöke: 

 

Beszámol arról, hogy napirendet a Ügyrendi és Szociális 

Bizottság megtárgyalta. A rendelettervezet elfogadását 

javasolja. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester a mellékletben szereplő 

rendelet tervezetet teszi fel szavazásra. 



4 

 

 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és megalkotta a 

4/2011.(IV.01.) RENDELETÉT. (9. sz. melléklet). 

 

7. NAPIREND 
 

Tárgya: A koroncói napközi otthonos óvoda infrastruktúrális          

       fejlesztésére irányuló pályázat benyújtása 

 

Írásos előterjesztés a 10. sz. mellékletben. 

 

Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke: 

 

Beszámol arról, hogy napirendet a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság megtárgyalta. A határozati 

javaslat elfogadását javasolja. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az előterjesztésben 

szereplő 1. sz. határozati javaslatot teszi fel szavazásra. 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

15/2011(III.31.)Határozat 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felkéri Rábapatona Község Önkormányzatát, hogy nyújtsa be 

a pályázatot a Koroncó, Rákóczi u. 39. szám alatti 

Napközi Otthonos Óvoda épület infrastrukturális 

fejlesztésére a 7/2011. (III.9) BM rendeletben 

meghatározott feltételek szerint.  

2. A projekt bruttó bekerülési értéke: 16.163.959.- Ft,  
ebből a megpályázandó, vissza nem térítendő támogatás 

összege: 12.931.167.- Ft., az önrész pedig 3.232.792.- 

Ft.  

3. A pályázati önrész fedezetét Koroncó Község Önkormányzata 
a 2011. évi költségvetési tartalék terhére biztosítja. 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
pályázat elkészítésével, benyújtásával, valamint a 

pályázat nyertessége esetén a projekt megvalósításával 

kapcsolatos intézkedéseket Rábapatona Község 

Önkormányzatának Polgármesterével egyeztesse, és a 

szükséges intézkedéseket hajtsák végre. 

 

Határidő:  2011. március 31. 

Felelős:   polgármester 

  

 
Radicsné Kincses Mária polgármester az előterjesztésben 

szereplő 2. sz. határozati javaslatot teszi fel szavazásra. 
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

16/2011(III.31.)Határozat 

 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete külön   

határozatában eldöntötte, hogy a pályázatot benyújtja a 

koroncói napközi otthonos óvoda felújítására, az 

elektronikus rendszerben rögzíti a pályázati adatlap 

adatait, azonban a pályázat nyertessége esetén a pályázati 

önrész biztosításának, a pályázat megvalósítása során 

történő kifizetéseknek a rendjét külön szerződésben 

kívánja rögzíteni a két település között.  

2. A Képviselő-testület felkéri Koroncó Község Jegyzőjét, 

hogy a tárgyra vonatkozó külön megállapodást készítse el 

Rábapatona Község Jegyzőjével közösen azzal, hogy minden 

költséget, melyet a pályázat kapcsán a pályázónak, 

Rábapatona Községnek meg kell előlegeznie, Koroncó Község 

köteles legyen határidő előtt megelőlegezni Rábapatona 

Község részére.  

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a két 

település között a tárgyban kötendő megállapodás 

aláírására és az egyéb szükséges jognyilatkozatok 

megtételére.  

 

Határidő:   2011. május 15.   

Felelős:  polgármester, jegyző  

 

 

   

8. NAPIREND 
 

Tárgya: Patonai út felújítása 

 

Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke: 

 

Beszámol arról, hogy napirendet a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság megtárgyalta. A határozati 

javaslat elfogadását javasolja. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester: 

 

Javaslom, hogy a Képviselő-testület a tartalék terhére 

biztosítson 789.480.-Ft+ÁFA összeget a Patonai út 

felújításának anyagszükségletéhez. 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 



6 

 

 

17/2011(III.31.)Határozat 

 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tartalék 

terhére 986.850.-Ft-ot biztosít Patonai út felújításának 

anyagszükségletéhez. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

 
Radicsné Kincses Mária polgármester megköszönte a jelenlevők 

részvételét, majd a Képviselő-testületi ülést 18.20 órakor 

bezárta. 

 

 

 

 

 

 
                              K.m.f. 

 

 

 

 

 

    Radicsné Kincses Mária            dr. Cseresznyák Klára 

         polgármester                         jegyző 

 

 

 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő:  

 

 

 

 

 

      Kelemen Tibor                     Violáné Pintér Rozália 

   Települési képviselő                 Települési képviselő 
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