
KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
KÉPVISELŐTESTÜLETE 
9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 
 
1-  16/2012 
 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
november 14-én 18.00 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 5 fő jelen van, a testület 
határozatképes, az ülést megnyitotta. 
 
Kelemen Tibor települési képviselő távolmaradását előre 
jelezte. 
 
A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Kovács Tibor Ottó és 
Basák Imre 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. 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: Háziorvosi szerződés módosítása 
 
A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés az 5. 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 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
79/2012.(XI.14.)Határozat 
 
1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy  - az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi 
II. törvény 2/B. § (1)-(6) bekezdései valamint a 3. § (8) 
bekezdése rendelkezései alapján – kezdeményezi a háziorvosi 
tevékenység vállakozási formában történő ellátására az 
Önkormányzat és az egészgéügyi szolgáltató között létrejött 
szerződésének a jelent határozta mellékletét képező tervezet 
szerinti tartalommal történő módosítását. 
2. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felkéri a polgármestert, hogy a jelen határozat mellékletét 
képező szerződést az egészségügyi szolgáltatóval kösse meg. 

 
Határidő: 2012. november 30. 
Felelős: polgármester 
 
 

4. NAPIREND 
 

Tárgya: A helyi körzeti megbízott beszámolója 
 
A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés az 6. sz. 
mellékletben. 
 
Radicsné Kincses Mária polgármester javasolta az 
előterjesztésben szereplő beszámoló elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 



 
80/2012.(XI.14.)Határozat 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi 
körzeti megbízott beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző 
 

5.NAPIREND 
 

Tárgya: A Polgárőr Egyesület beszámolója 
 
A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés az 7. sz. 
mellékletben. 
 
Radicsné Kincses Mária polgármester javasolta az 
előterjesztésben szereplő beszámoló elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
81/2012.(XI.14.)Határozat 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgárőr 
Egyesület beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző 
 
 

6.NAPIREND 
 

Tárgya: Belső ellenőrzési terv jóváhagyása 
 
A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés az 8. 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 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
82/2012.(XI.14.)Határozat 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. 
évi belső ellenőrzési tervét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
Téma: Az élelmezési tevékenység szabályozása, gyakorlata 
Ellenőrzési időszak: 2013. október 
A Képviselő-testólet a belső ellenőr személyére irányuló 
döntést későbbi időpontban hozza meg. 
 
Határidő: 2013. október 30. 
Felelős: polgármester, jegyző 
 

7.NAPIREND 
 

Tárgya: Döntés köznevelési intézmény működtetéséről 
 
A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés az 9. 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 javaslatban „b” pontját teszi fel szavazásra. 
 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
83/2012.(XI.14.)Határozat 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 97. § (24) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi 
nyilatkozatot teszi. 
Koroncó Község Önkormányzata az Nkt. 74. § (5) bekezdésében 
foglaltak alapján rendelkezésre álló saját és átengedett 
bevételek terhére 2013. január 1-től az által fenntartott 
illetékességi területen lévő, saját tulajdonában álló 
valamennyi, az állami  intézményfenntartó központ által 
fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását 
szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről való 
gondoskodást az államtól nem képes átvállani. 
 



Határidő: 2012. november 15. 
Felelős: polgármester 
 
 
Radicsné Kincses Mária polgármester beszámol, hogy a Pénzügyi 
és Településstratégiai Bizottság megtárgyalta hogy a II. 
Rákóczi Ferenc Általános Iskolában egy fő heti 30 órás 
munkaidővel járó karbantartói státusz létesítésre kerüljön, 
annak érdekében hogy 2013. január 1-től (az iskola állami 
fenntartásba vételétől) a feladatok ellátása megoldott legyen. 
Javasolta az alábbi határozati javaslat elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
84/2012.(XI.14.)Határozat 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában 1 fő heti 30 
órás munkaidővel járó karbantartói álláshelyet létesít. A 
Képviselő-testület felkéri az intézményvezetőt az álláshely 
pályáztatásának lebonyolítására.  
 
Felelős: Némethné Máté Éva igazgató 
Határidő: azonnal 
 
 
 

8/A.NAPIREND 
 
Tárgya: : Döntés pályázatok benyújtásáról 
          Ravatalozó felújítása és játszótér kialakítása 
 
A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés az 10. 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 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 



85/2012.(XI.14.)Határozat 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatát 
nyújtja be a vidékfejlesztési miniszter, az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból falumegújításra és – 
fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 
2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről 
szóló 102/2012.(X.1.) VM rendelet alapján. 
 
 
Célterületek: 
102/2012.(X.1.) VM Rendelet 2.§.(1) bekezdése alapján 1. 
célterület 
102/2012.(X.1.) VM Rendelet 2.§.(2) bekezdése alapján 4. 
célterület 
 
Projekt rövid leírása: Településkép megújítás – Koroncó 
 
Megvalósulás helye: (cím, helyrajzi szám) 1 célterület 
vonatkozásában: Koroncó, 366 hrsz. 
 
A projekt teljes összege bruttó 1 célterület: ~ 9.525.000.-Ft 
Önrész összege(27 % ÁFA) 1 céltrület:         ~ 2.025.000.-Ft 
Támogatási igény 1 célterület:                ~ 7.500.000.-Ft 
 
Megvalósulás helye (cím, helyrajzi szám) 4 célterület 
vonatkozásában: 
Koroncó, Rákóczi u. 82/10. 
 
A projekt teljes összege bruttó 4 célterület:   2.286.000.-Ft 
Önrész összege(27 % ÁFA) 4 céltrület:             486.000.-Ft 
Támogatási igény 4 célterület:                  1.800.000.-Ft 
 
Határidő: pályázati határidő szerint 
Felelős: polgármester, jegyző 
        
 
 
 
 
 
   

8/B.NAPIREND 
 
Tárgya: : Döntés pályázatok benyújtásáról 
         Polgármesteri Hivatal épületének részleges felújítása 
 
A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés az 11. 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 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
86/2012.(XI.14.)Határozat 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatát 
nyújtja be a vidékfejlesztési miniszter, az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból falumegújításra és – 
fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 
2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről 
szóló 103/2012.(X.1.) VM rendelet alapján. 
Célterületek: 
103/2012.(X.1.) VM Rendelet 2.§.(1) bekezdése alapján 1. 
célterület 
103/2012.(X.1.) VM Rendelet 2.§.(2) bekezdése alapján 3. 
célterület 
 
Megvalósulás helye: (cím, helyrajzi szám): 9113 Koroncó, 
Rákóczi u. 48. Hrsz.:39/4 
 
Projekt rövid leírása: Polgármesteri Hivatal felújítása – 
Koroncó 
 
A projekt teljes összege bruttó:      28.353.045.-Ft 
Önrész összege(27 % ÁFA):              6.027.813.-Ft 
Támogatási igény:                     22.325.233.-Ft 
 
Határidő: pályázati határidő szerint 
Felelős: polgármester, jegyző 
 
 
 
 
          

9.NAPIREND 
 

Tárgya: : A decemberi rendezvények előkészületei 
 
A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés az 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 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
87/2012.(XI.14.)Határozat 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
decemberi rendezvények időpontjaira vonatkozó javaslatot 
elfogadja, egyben felkéri a polgármestert, hogy a programok 
előkészületeit egyeztesse. 
 
Határidő: rendezvények ütemterve szerint folyamatos 
Felelős: polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.NAPIREND 
 

Tárgya: : Döntést igénylő ügyek 
 
 
Radicsné Kincses Mária polgármester tájékoztatta a Képviselő-
testületet, hogy a Sportkomplexumban található büfé egység 
üzemeltetésére kiírt pályázatra a KLAMA Bt. adta be 
pályázatát. Javasolja, hogy a pályázati kiírásban szereplő 
feltételekkel 3 éves bérleti szerződést kössön az 
Önkormányzat. 
 
Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke: 
 
Beszámol arról, hogy napirendet a Pénzügyi és 
Településstratégiai Bizottság megtárgyalta, javasolta a 
határozati javaslat elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 



88/2012.(XI.14.)Határozat 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bérleti 
szerződést köt a KLAMA Bt-val a Sportkomplexumban található 
büfé egység üzemeltetésére 3 éves időtartamra. 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy a bérltei szerződést kösse meg. 
 
 
Határidő: 2012. november 20. 
Felelős: polgármester 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Radicsné Kincses Mária polgármester megköszönte a meghívottak 
megjelenését, és a képviselő-testületi ülést bezárta. 

                              K.m.f. 
 
 
 
 
 
    Radicsné Kincses Mária             dr. Cseresznyák Klára 
         polgármester                         jegyző 
 
 
 
Jegyzőkönyv hitelesítő:  
 
 
 

Basák Imre                             Kovács Tibor Ottó 
Települési képviselő                     Települési képviselő 
 
 
 


