
KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
KÉPVISELŐTESTÜLETE 
9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 
 
1-  6/2012 
 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
2012. április hó 26 -án 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 Violáné Pintér Rozália 
és Kelemen Frigyes települési képviselőket.  
A Képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett 
javaslatot elfogadta. 
 
Javaslatot tett a meghívóban (2.sz. melléklet) szereplő 
napirendi pontok elfogadására. 
 
A Képviselő-testület a napirendre tett javaslatot egyhangúlag 
elfogadta. 
 

1. NAPIREND 

 
 

Polgármester előterjesztése a 3/A. és 3/B. sz. mellékletben. 
 
A Képviselő-testület a beszámolót elfogadta. 
 
 

2. NAPIREND 
 
A polgármester előterjesztése a 4. sz. melléklet szerint. 
 
Az előterjesztést a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.  
 
 



3.NAPIREND 
 
 

Tárgya: a 2011. évi költségvetési rendelet módosítása 
 
Rendelettervezet a 5. 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 
4/2012.(IV.27.) RENDELETÉT. (6. sz. melléklet). 
 
 

4.NAPIREND 
 

Tárgya:  2011. évi zárszámadás 
 
Írásos előterjesztés 7. sz. mellékletben a rendelettervezet a 
8. 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 
5/2012.(IV.27.) RENDELETÉT. (9. sz. melléklet). 
 
 
    5. NAPIREND 
 
Tárgya:  2012. évi költségvetési rendelet módosítása 
 
Rendelettervezet a 10. 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 
6/2012.(IV.27.) RENDELETÉT. (11. sz. melléklet). 
 
6. NAPIREND 
 
Tárgya:  Döntés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő 
önkormányzatok 2012. évi támogatásnak igénybevételéről 
 
Írásos előterjesztés a 12. sz. mellékletben. 
 
Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke: 
 
Beszámol arról, hogy napirendet a Pénzügyi és 
Településstratégiai Bizottság megtárgyalta, javasolta a 
határozati javaslat elfogadását. 
 
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: 
 
25/2012.(IV.26.)Határozat 
 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Magyarország 2012. évi központi költségvetésről szóló 
2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. számú melléklet 2. pontja 
alapján (a továbbiakban 6. sz. melléklet) támogatási 
igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben 
lévő önkormányzatok támogatására. 
 

2. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő 
önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény 
alapján a következő nyilatkozatot teszi: 
 
I. A települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 

1-én 1000 fő feletti (2048 fő).  
 



II.  A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről 
döntött és 2012. évben ilyen jogcímen 26.700 ezer 
forint összegű adóbevételt tervez. 

 
III. Az önkormányzat 2012. évi módosított költségvetési 

rendeletét 12.171 ezer forint összegű működési célú 
hiánnyal fogadta el. 

 
IV. Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező 

könyvvizsgálatra nem kötelezett. 
 
V. Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 50 § (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok 
követelményeinek megfelel. 

 
 

Határidő: 2012. 04.30. 
Felelős: polgármester, jegyző 
 

7. NAPIREND 
 

Tárgya: Belső ellenőrzési beszámoló 

Írásos előterjesztés a 13. sz. mellékletben. 
 
Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke: 
 
Beszámol arról, hogy napirendet a Pénzügyi és 
Településstratégiai Bizottság megtárgyalta, javasolta a 
határozati javaslat elfogadását. 
 
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: 
 
 
26/2012.(IV.26.)Határozat 
  
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. 
évi  éves ellenőrzési jelentésben foglaltakat megismerve az 
abban foglaltakat tudomásul veszi, ezzel egyidejűleg a 
polgármester által előterjesztett belső ellenőrzési beszámolót 
jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős polgármester 



 
8.NAPIREND 

 
 

Tárgya: A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola intézményvezetői 
pályázatának kiírása 

Írásos előterjesztés a 14. sz. mellékletben. 
 
Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke: 
 
Beszámol arról, hogy napirendet a Pénzügyi és 
Településstratégiai Bizottság megtárgyalta, javasolta a 
határozati javaslat elfogadását. 
 
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: 
 
 
27/2012.(IV.26.)Határozat 
  
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
20/A. § alapján pályázatot hirdet igazgató (magasabb vezető) 
munkakör betöltésére az alábbiak szerint:  
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.  
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő  
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott 
időre, 5 évre 2012. augusztus 15-től 2017. augusztus 14-ig 
szól.  
A munkavégzés helye: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 9113 
Koroncó, Rákóczi u. 41.  
 
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó 
lényeges feladatok:  
A közoktatási intézmény vezetőjének feladata az intézmény 
szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a 
munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény 
működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet 
jogszabály nem utal más hatáskörbe. 
 
Illetmény és juttatások:  
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 



tárgyú 138/1992. (X. 8.) Kormányrendelet rendelkezései az 
irányadók.  

 
Pályázati feltételek: 
- felsőfokú képesítés,  
- felsőfokú főiskolai vagy egyetemi végzettség a közoktatási 
törvény 17. § (1) bekezdése szerint  
- pedagógus szakvizsga  
- legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat  
- büntetlen előélet, cselekvőképesség. 
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
- részletes szakmai önéletrajz  
- az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai 
helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel  

- az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség és 
szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) másolata  

- pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló 
dokumentum(ok)  

- 90 napnál nem régebbi, érvényes hatósági bizonyítvány a 
büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, 
hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás 
hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését 
nem teszi lehetővé  

- nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes 
pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához 
(harmadik személlyel közléséhez)  

- nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában 
foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul  

- nyilatkozat arról, hogy a pályázó vállalja, hogy megbízása 
esetén eleget tesz a vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségének. 

 
A pályázati dokumentumokat 3 példányban (egy eredeti és két 
másolati) példányban kérjük benyújtani. 

 
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör legkorábban 2012. augusztus 15. napjától tölthető 
be.  
 
A pályázat benyújtásának határideje: közzétételtől számított 
15 nap 
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. 
Cseresznyák Klára jegyző nyújt, a 96/499-117-es telefonszámon.  
 
A pályázatok benyújtásának módja:  
Postai úton, a pályázatnak Koroncó Község Önkormányzata címére 
történő megküldésével (9113 Koroncó, Rákóczi u. 48.).  



Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot, valamint a pályázat megnevezését: 
„igazgatói pályázat”  
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje:  
Az intézményi véleményezés után a Pénzügyi és 
Településstratégiai Bizottság javaslatára a végleges döntést a 
Képviselő-testület hozza meg.  
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 14.  
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
- Oktatási és Kulturális Közlöny  
- www.koronco.hu  
 
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2012. ………….  
 
 
 
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a pályázati kiírás 
határidőben történő megjelentetésére és a pályázati eljárás 
előkészítésére.  
 
Felelős: dr. Cseresznyák Klára jegyző  
Határidő: szöveg szerint  

 
 
 
 
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: 
 
 
28/2012.(IV.26.)Határozat 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
igazgató (magasabb vezető) munkakör betöltésére kiírt pályázat 
lebonyolítása ütemezésének időtartamára figyelemmel a II. 
Rákóczi Ferenc Általános Iskola igazgatója, Némethné Máté Éva 
vezetői megbizatását meghosszabbítja 2012. augusztus 14. 
napjáig.  

Határidő: azonnal 
Feleős: polgármester, jegyző 
 
 
 



 
 

9/A.NAPIREND 
 
 

Tárgya: Folyószámlahitel igénybevétele 
 
Írásos előterjesztés a 15. sz. mellékletben. 
 
Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke: 
 
Beszámol arról, hogy napirendet a Pénzügyi és 
Településstratégiai Bizottság megtárgyalta, javasolta Pénzügyi 
és Településstratégiai Bizottság a határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
 
Radicsné Kincses Mária polgármester a Pénzügyi és 
Településstratégiai Bizottság határozati javaslatát teszi fel 
szavazásra. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
29/2012.(IV.26.)Határozat 
 
  
1./Koroncói Község Önkormányzatának  Képviselő-testülete   
   folyószámla hitel igénybevételét      rendeli   el. 
 
A  hitel  célja  : működési  bevétel-kiadási ütemeltolódás 
áthidalása(átmenti likviditási szükséglet kezelése) 
 
A  hitel  összege :     13.500.000.-Ft 
 
A  hitel  futamideje :   2012. december 21. 
 
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, annak hitel 
fedezetéül történő engedélyezését 

 
 

A Testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből, 
kezességvállalásokból és az igényelt hitelbõl adódó éves 



kötelezettségeit figyelembe véve nem esik az 2011. évi CXCIV. 
tv. 10 §. /3/. 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: 2012.május 10. 
Felelős: polgármester, jegyző 
 
 

9/B.NAPIREND 
 

Tárgya: Óvoda hátsó gazdasági bejárat felújítása 
 
Írásos előterjesztés a 16. sz. mellékletben. 
 
Radicsné Kincses Mária polgármester javasolta a Pénzügyi és 
Településstratégiai Bizottság által előzetesen véleményezett 
határozati javaslat elfogadását. 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy az óvoda hátsó gazdasági 
bejárat felújítását végeztesse el. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
30/2012.(IV.26.)Határozat 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy az óvoda hátsó gazdasági 
bejárat felújítását az ajánlatban foglaltak szerint végeztesse 
el.  
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 
jegyzőt, hogy a TAMITA Kft. által tett részbeni fedezet 
biztosítására vonatkozó megállapodást készítse el a 
polgármestert pedig felhatalmazza annak aláírására. 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
felújításhoz szükséges fedezetet 500.000.-Ft+ÁFA összeget a 
2012. évi költségvetése terhére biztosítja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
 
 



9/C.NAPIREND 
 

Tárgya: Ady u. útépítése 
 
Írásos előterjesztés a 17. sz. mellékletben. 
 
 
Radicsné Kincses Mária polgármester javasolta a Pénzügyi és 
Településstratégiai Bizottság által előzetesen véleményezett 
határozati javaslat elfogadását. 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kapott 
ajánlatok, valamint a Pénzügyi és Településstratégiai 
Bizottság határozata alapján úgy határoz, hogy az Ady Endre 
utca folytatásában a szilárd burkolattal nem rendelkező 
mintegy 220 fm szakaszon mart aszfaltos technológiával 2 
rétegű felületi zárással szilárd útburkolatot építtet, 
amennyiben a legjobb ajánlatot tevő kivitelező referenciái 
megfelelőek. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a fedezetet a 2012. évi költségvetése terhére 
biztosítja. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
 
31/2012.(IV.26.)Határozat 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kapott 
ajánlatok, valamint a Pénzügyi és Településstratégiai 
Bizottság határozata alapján úgy határoz, hogy az Ady Endre 
utca folytatásában a szilárd burkolattal nem rendelkező 
mintegy 220 fm szakaszon mart aszfaltos technológiával 2 
rétegű felületi zárással szilárd útburkolatot építtet, 
amennyiben a legjobb ajánlatot tevő kivitelező referenciái 
megfelelőek. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a fedezetet a 2012. évi költségvetése terhére 
biztosítja. 
 

Határidő: 2012. június 30. 
Felelős: polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9/D.NAPIREND 
 
 

Tárgya: IKSZT pályázat megvalósítása 
 
          
Radicsné Kincses Mária polgármester javasolta a Pénzügyi és 
Településstratégiai Bizottság által előzetesen véleményezett 
határozati javaslat elfogadását. 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a IKSZT 
pályázaton nyert pénzt visszautasítja. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
32/2012.(IV.26.)Határozat 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. 
február hó 8. napján kézhezkapott 1348821807 iratazonostó 
számú támogató határozat alapján Koroncó, Rákóczi utca 48. sz. 
alatti IKSZT-t nem valósítja meg, mivel az ehhez szükséges 
pénzügyi fedezet nem biztosított, a beruházás csak lényeges 
költségnövekedés útján lehetne kivitelezhető, amely az 
Önkormányzat működését teljes egészében ellehetetlenítené. 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen határozatának 
megküldésével egyidejűleg értesítse a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatal Vidékfejlesztési támogatások 
Igazgatóságát. 
 

Határidő: 2012. május 15. 
Felelős: polgármester, jegyző 
 
 
 
 
 

9/E.NAPIREND 
 
 

Tárgya: Közlekdési tábla kihelyezése 
 
 

Radicsné Kincses Mária polgármester tájékoztatta a Képviselő-
testületet a Wesselényi utcai lakók kéréséről, és az alábbi 
határozati javaslat elfogadását javasolja. 
 



A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
33/2012.(IV.26.)Határozat 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete akként 

döntött, hogy a Wesselényi utcában forgalomkorlátozást vezet 

be az utca bevezető szakaszain 30 km/h sebességkorlátozó 

feliratú táblákat helyeztet ki. 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kéri a 

jegyzőt, hogy Hivatala útján a szükséges intézkedéseket tegye 

meg. 

 

 

 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző 
 

 
Radicsné Kincses Mária polgármester megköszönte a jelenlevők 

részvételét, majd a Képviselő-testületi ülést 19.25 órakor 

bezárta. 

 
                              K.m.f. 
 
 
 
 
    Radicsné Kincses Mária            dr. Cseresznyák Klára 
         polgármester                         jegyző 
 
Jegyzőkönyv hitelesítő:  
 
 
 
 
   Violáné Pintér Rozália                 Kelemen Frigyes                
   Települési képviselő                 Települési képviselő 
 


