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1-  5/2011 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2011. április hó 21 -én 15.00 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 Basák Imre és Gaál 

Jenőné 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: 

 Folyószámlahitelkeret megújítása, meghosszabbítása melyet 

1. napirendként javasol felvenni 

 

A Képviselő-testület a napirendre tett javaslatot a 

módosítással együtt egyhangúlag elfogadta. 

 

 

1. NAPIREND 
 

Tárgya: Folyószámlahitel igénybevétele 

 

Írásos előterjesztés a 3. sz. mellékletben. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester a mellékletben szereplő 

határozati javaslatot teszi fel szavazásra. 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 



18/2011.(IV.21.)Határozat 

  
1./Koroncói Község Önkormányzatának  Képviselő-testülete   

   folyószámla hitel igénybevételét      rendeli   el. 

 

A  hitel  célja  : működési célú folyószámlahitel a működési 

kiadások bevételi-kiadási eltolódásának áthidalására 

 

A  hitel  összege :     14.500.000.-Ft 

 

A  hitel  futamideje :   1 év 

 

Hitelfedezet :    Az Önkormányzat Képviselő Testülete 

kötelezettséget vállal: 

 a hitel visszafizetésére, valamint arra, hogy 

 a futamidő alatti évek költségvetésébe a felvett 

hitelt és járulékait betervezi és jóváhagyja. 

Az Önkormányzat a hitel fedezeteként ajánlja fel 

valamennyi költségvetési bevételét, valamint 

mindenkori helyi adóbevételének OTP Bank Nyrt-re 

történő engedményezését. 

 

 

A Testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből, 

kezességvállalásokból és az igényelt hitelbõl adódó éves 

kötelezettségeit figyelembe véve nem esik az 1990. évi LXV. 

tv. 88. §. /2/ bekezdésében meghatározott korlátozás alá.  

 

2./ Felhatalmazást ad a Polgármesternek és a Jegyzőnek hogy az 

1./ pont szerinti feltételekkel történő hitelfelvétel 

ügyében eljárjon, és a hitelszerződést az Önkormányzat 

képviseletében a Bankkal megkösse. 

 

 

Határidő: 2011. május 31. 

Felelős: polgármester 

         jegyző 

 

 

 

 

2. NAPIREND 

 

 

Polgármester előterjesztése a 4/A. és 4/B. sz. mellékletben. 

 

A Képviselő-testület a beszámolót elfogadta. 

 

 



3. NAPIREND 
 

A polgármester előterjesztése a 5. sz. melléklet szerint. 

 

Az előterjesztést a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.  

 

 

 

4. NAPIREND 
 

 

Tárgya: a 2010. évi költségvetési rendelet módosítása 

 

Rendelettervezet a 6. sz. mellékletben. 

 

Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke: 

 

Beszámol arról, hogy napirendet a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság megtárgyalta. A rendelettervezet 

elfogadását javasolja. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester a mellékletben szereplő 

rendelet tervezetet teszi fel szavazásra. 

 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és megalkotta a 

5/2011.(IV.22.) RENDELETÉT. (7. sz. melléklet). 

 

 

5. NAPIREND 
 

Tárgya:  2010. évi zárszámadás 

 

Írásos előterjesztés 8. sz. mellékletben a rendelettervezet a 

9. sz. mellékletben. 

 

Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke: 

 

Beszámol arról, hogy napirendet a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság megtárgyalta. A rendelettervezet 

elfogadását javasolja. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester a mellékletben szereplő 

rendelet tervezetet teszi fel szavazásra. 

 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és megalkotta a 

6/2011.(IV.22.) RENDELETÉT. (10. sz. melléklet). 

 

 



6. NAPIREND 
 

 

Tárgya: Belső ellenőrzési beszámoló 

Írásos előterjesztés a 11. sz. mellékletben. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester javasolta a belső 

ellenőrzési tevékenységéről szóló beszámoló elfogadását. 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 

19/2011.(IV.21.)Határozat 

  
 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. 

évi  éves belső ellenőrzési jelentést elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős polgármester 

 

 

 

7. NAPIREND 

 

 

Tárgya: Szociális rendelet jóváhagyása 

 

Írásos előterjesztés 12. sz. mellékletben a rendelettervezet a 

13. 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. 

 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és megalkotta a 

7/2011.(IV.22.) RENDELETÉT. (14. sz. melléklet). 

 

 

 

 

 



8. NAPIREND 
 

Tárgya: 2011. évre szóló teljesítménykövetelmények kiemelt   

       céljainak meghatározasa 

 

Írásos előterjesztés a 15. sz. mellékletben. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester a mellékletben szereplő 

határozati javaslatot teszi fel szavazásra. 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

20/2011.(IV.21.)Határozat 

  
 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a 

teljesítménykövetelmények meghatározása végett 2011. évre 

az alábbi kiemelt célokat határozza meg:  

  

a. A 2011. évi költségvetési gazdálkodás keretében a 

körültekintően takarékos és szabályszerű intézményi 

gazdálkodás megvalósítása, különös tekintettel a 

2010-2014. közötti ciklus gazdasági programjában és 

az aktuális költségvetési koncepcióban 

megfogalmazott célkitűzések megvalósítására. 

b. A közigazgatási munkában a jogszerűség, 

szakszerűség, következetesség és hatékonyság elvei 

szerinti eljárás, továbbá a köz- és magánérdek 

összehangolásának megvalósítására való törekvés. 

c. A testületi döntések előkészítésében és 

végrehajtásában való aktív szakmai közreműködés. 

d. A költségvetési támogatások pályázati úton való 

megszerzésének feltárása, a pályázatok elkészítése, 

illetőleg az előkészítésben való közreműködés, az 

elnyert pályázatok projektjei megvalósításában való 

egyéni és kollektív munkálkodás.  

 

2. Felkéri a polgármestert, hogy a kiemelt célok alapján 

– próbaideje leteltét követően- határozza meg a jegyző 

2011. évre szóló teljesítménykövetelményeit.  

 

3. Felkéri a jegyzőt, hogy a kiemelt célok alapján 

határozza meg a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 

részére a 2011. évben irányadó, személyre szóló 

teljesítménykövetelményeket.  

 

Határidő: 2011. május 31. 

Felelős: polgármester, jegyző 



9. NAPIREND 

 

Tárgya: Falunap megrendezése 

 

Írásos előterjesztés 16. sz. mellékletben. 

 

Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke: 

 

Beszámol arról, hogy napirendet a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság megtárgyalta.  

 

Radicsné Kincses Mária polgármester a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság határozati javaslatát teszi fel 

szavazásra (17. sz. melléklet). 

 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 

21/2011.(IV.21.)Határozat 

  
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Falunapi 

rendezvényt szervez 2011. június 25-én jótékonysági céllal, 

melynek bevétele a lélekharang állítására kerül felajánlásra.  

A rendezvény a költségvetésben elkülönített keret terhére 

kerül megrendezésre. 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy a falunap megszervezésével 

kapcsolatos teendőket intézze. 

 

 

Határidő: 2011. június 25. 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

 

10. NAPIREND 

 

Tárgya: Bolero Tánccsoport támogatása 

 

Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke: 

 

Beszámol arról, hogy napirendet a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság megtárgyalta.  

 



Radicsné Kincses Mária polgármester a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság határozati javaslatot teszi fel 

szavazásra (18. sz. melléklet). 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

22/2011.(IV.21.)Határozat 

  
1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

50.000.-Ft-os vissza nem térítendő támogatást biztosít a 

rábapatonai Bolero tánccsoport részére, Sebestyén Dzsenifer 

versenyen való részvételéhez. 

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a támogatási 

szerződés előkészítésére. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

támogatási szerződés aláírására. 

 

Határidő:azonnal 

Felelős: polgármester 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

 
Radicsné Kincses Mária polgármester megköszönte a jelenlevők 

részvételét, majd a Képviselő-testületi ülést 15.50 órakor 

bezárta. 

 
                              K.m.f. 

 

 

 

 

    Radicsné Kincses Mária            dr. Cseresznyák Klára 

         polgármester                         jegyző 

 

 

 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő:  

 

 

 

 

      Basák Imre                            Gaál Jenőné 

   Települési képviselő                 Települési képviselő 


