
KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
KÉPVISELŐTESTÜLETE 
9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 
 
1-  19/2012. 
 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
2012. december 7-én 13.00 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. 
 
Javaslatot tett a meghívóban (2.sz. melléklet) szereplő 
napirendi pontok elfogadására. 
 
A Képviselő-testület a napirendre tett javaslatot egyhangúlag 
elfogadta. 
 
 

1. NAPIREND 
 

Tárgya: A 2012. évi költségvetési rendelet módosítása 
 
Rendelettervezet a 3. 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 
16/2012.(XII.08.) RENDELETÉT. (4. sz. melléklet). 



 
2. NAPIREND 

 
Tárgya: MEGÁLLAPODÁS  a köznevelési intézmények állami 
fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadás-átvételről  
 
Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 
javaslatot teszi fel szavazásra:  
 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy jóváhagyja az Önkormányzat és a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ között a jelen határozat 
mellékletét képező tervezet szerinti tartalommal történő 
megállapodás megkötését. 
1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felkéri a polgármestert, hogy a jelen határozat mellékletét 
képező megállapodást a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központtal kösse meg. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
95/2012.(XII.7.)Határozat 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy jóváhagyja az Önkormányzat és a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ között a jelen határozat 
mellékletét képező tervezet szerinti tartalommal történő 
megállapodás megkötését. 
2. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felkéri a polgármestert, hogy a jelen határozat mellékletét 
képező megállapodást a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központtal kösse meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 

3.NAPIREND 
 

Tárgya: Dolgozók év végi jutalmazása 
 
A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés az 5. sz. 
mellékletben. 

 
Radicsné Kincses Mária polgármester javasolta az 
előterjesztésben szereplő beszámoló elfogadását. 
 



A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
96/2012.(XII.13.)Határozat 
 
1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
javaslatot támogatja, az Önkormányzat minden dolgozója részére 
10.000.-Forint összegű ajándékutalvány vásárlásához a 
fedezetet az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének terhére 
biztosítja. 
2.Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri 
a Hivatalt az utalványok beszerzésére, illetve a jegyzőt, hogy 
a 2012. évi költségvetési rendeletében annak soron következő 
módosítáakor az ehhez szükdéges fedezetet átcsoportosítással 
biztosítsa. 

 
Határidő:azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző 
 
 

 3.NAPIREND 
 

Tárgya: Tornacsarnok épületének infrastruktúrális fejlesztése   
        – Műszaki ellenőri tevékenység 
 
A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés az 6. sz. 
mellékletben. 

 
Radicsné Kincses Mária polgármester javasolta az 
előterjesztésben szereplő beszámoló elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
97/2012.(XII.13.)Határozat 
 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza Radicsné Kincses Mária polgármestert, hogy 
a Koroncó, Rákóczi u. 41. szám alatt lévő Tornacsarnok 
épület infrastruktruális fejlesztésének megvalósításához 
szükséges műszaki ellenőri tevékenység feladat ellátására 
vonatkozóan árajánlatot kérjen be. 

2. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
műszaki ellenőri tevékenység feladat ellátás 
finanszírozásához max. 350.000.- Forint keretet hagy 
jóvá, melynek terhére felhatalmazást ad a polgármesternek 
a megbízási szerződés megkötésére. 

3. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felkéri a jegyzőt, hogy a soron következő költségvetési 



rendelet módosításakor az előirányzatot 
átcsoportosítással biztosítsa. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző 
 
 
 
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                          Gaál Jenőné 
Települési képviselő                     Települési képviselő 
 
 
 


