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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
2013. március 7-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 4 fő jelen van, a testület 
határozatképes, az ülést megnyitotta. 
 
Violáné Pintér Rozália és Kelemen Tibor települési képviselő 
távolmaradását előre jelezte. 
 
 
A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Kelemen Frigyes 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, azzal a módosítással, hogy a 6. 
pontot vegye le a napirendről, mivel döntést igénylő ügy az 
elmúlt ülés óta nem merült fel. 
  
 
A Képviselő-testület a napirendre tett javaslatot módosítással 
együtt egyhangúlag elfogadta. 
 

 
1. NAPIREND 
 

Polgármester előterjesztése a 3/A. és 3/B. sz. mellékletben. 
 
A Képviselő-testület a beszámolót egyhangúlag elfogadta. 
 
2. NAPIREND 
 
A polgármester előterjesztése a 4. sz. melléklet szerint. 
 
Az előterjesztést a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.  



 
3. NAPIREND 

 
Tárgya: Társadalmi Szervezetek pályázatai alapján a Támogatási 
keret felosztása 
 
Írásos előterjesztés az 5. sz. mellékletben. 
 
Napirendi pont tárgyalása előtt Kovács Tibor Ottó települési 
képviselő bejelentette személyes érintettségét, valamint 
kinyilvánította, hogy a döntéshozatalban nem vesz részt. 
(Nyilatkozat a 5/A. sz. melklékletben) 
 
Gaál Jenőné települési képviselő, a Pénzügyi és 
Településstratégiai Bizottság elnöke: 
 
Beszámol arról, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és 
Településstratégiai Bizottság megtárgyalta. A határozati 
javaslat elfogadását javasolja. 
 
Radicsné Kincses Mária polgármester a Pénzügyi és 
Településstratégiai Bizottság által véleményezett határozati 
javaslatát teszi fel szavazásra. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
20/2013(III.07.)Határozat 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. 
évben vissza nem térítendő támogatásban részesíti a következő 
civil szervezeteket:  
 
Koroncó Sportegyesület Kézilabda Szakosztály   300.000.-Ft 
Koroncó Sportegyesület Labdarúgó Szakosztály    1.000.000.-Ft 
Alapítvány a Koroncói Judoért                  800.000.-Ft 
Koroncói Sporthorgász Egyesület              100.000.-Ft 
Koroncói Polgárőr Egyesület               100.000.-Ft 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület               100.000.-Ft 
Összefogás Koroncóért Egyesület                   100.000.-Ft 
 
A támogatások kifizetésére a támogatási szerződések megkötését 
követően kerülhet sor, az azokban rögzített határnapig. A 
támogatások kizárólag a támogatási szerződésben foglaltakra 
fordítható. A felvett támogatás összegéről a támogatott a 
támogatási szerződésben foglaltak szerint köteles elszámolni. 
 



A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a támogatási 
szerződéseket 2013. március 18-ig készítse elő, és azok 
tervezetét 2013. március 1-ig bezárólag küldje meg a 
támogatásban részesített civil szervzetek részére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
támogatási szerződések aláírására a határozatban foglaltaknak 
megfelelően. 
 
Határidő: 2013. március 19. 
Felelős: jegyző, polgármester 
 
A Napirendi ponthoz kapcsolódóan Takács Ottó a Koroncói 
Sportegyesület elnöke kért és kapott szót: 
Köszönöm az Egyesület nevében a Képviselő-testület 
támogatását. A támogatási szerződés elkészítésekor szeretném 
ha figyelembe vennék azt, hogy a támogatást másik nyertes 
pályázathoz szeretnénk önrészként felhasználni, ezért az első 
félévben lenne szükségünk az utalásra. 
 

4. NAPIREND 
 

Tárgya: Szociális rendelet felülvizsgálata, módosítása 
 
A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés az 6. sz. 
mellékletben, rendelettervezet a 7. sz. mellékletben. 
 
Kovács Tibor Ottó az Ügyrendi és Szociális Bizottság elnöke: 
 
Beszámol arról, hogy napirendet az Ügyrendi és Szociális 
Bizottság megtárgyalta, javasolta a rendelet elfogadását. 
 
Radicsné Kincses Mária polgármester a mellékletben szereplő 
rendelet tervezetet teszi fel szavazásra. 
  
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül  elfogadta és megalkotta a 
4/2013.(III.08.) RENDELETÉT. (8. sz. melléklet). 
 
 
5.NAPIREND 

 
Tárgya: A Tulipános Napközi Otthonos Óvoda átszervezésére    
        vonatkozó szándéknyilatkozat 
 
 
Írásos előterjesztés az 9. sz. mellékletben. 
Gaál Jenőné települési képviselő, a Pénzügyi és 
Településstratégiai Bizottság elnöke: 



Beszámol arról, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és 
Településstratégiai Bizottság megtárgyalta. A határozati 
javaslat elfogadását javasolja. 
 

Radicsné Kincses Mária polgármester a Pénzügyi és 
Településstratégiai Bizottság által véleményezett határozati 
javaslatát teszi fel szavazásra. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
21/2013(III.07.)Határozat 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény értelmező 
rendelkezéseinek 4. § 10. pontja alapján szándékában áll az 
óvodai intézmény árszervezése. 
Koroncó Község Önkormányzata kinyilvánítja azon szándékát, 
hogy Rábapatona község Önkormányzatával az óvodai ellátás 
biztosítására létrehozott Intézményfenntartó Társulási 
Megállapodást megszünteti, és a továbbiakban a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXXIX. törvény 13 § 
(1) bekezdése alapján, valmint a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 2. § (3) bekezdése alapján az óvodai 
ellátást a község képviselő-testület a település lakóinak 
önálló óvodai intézmény fenntartásával biztosítja. 

1. A szándék várható intézményi hatása: 
TULIPÁNOS Napközi Otthonos Óvoda egy telephelyen 9113 Koroncó, 
Rákóczi utca 39. szám alatt a KATICA Napközi Otthonos Óvodából 
történő kiválását követően önálló óvodai intézményként működik 
tovább, beolvadási körzete Koroncó Község közigazgatási 
körzete. 

2. A szándék várható munkajogi hatása: 
A TULIPÁNOS Napközi Otthonos Óvoda vezetője feletti 
munkáltatói jogot Koroncó Község Képviselő-testülete 
gyakorolja. 

3. A szándék pénzügyi kihatása: 
A TULIPÁNOS Napközi Otthonos Óvoda valamennyi költségének 
viselője az állami normatív támogatáson felül Koroncó Község 
Képviselő-testülete. 
A fenti szándéknyilatkozat megvalósulása érdekében felkéri 
Koroncó község jegyzőjét, hogy az átszervezéssel, feladat 
megváltoztatással, névváltoztatással kapcsolatosan az előírt 
dokumentumokkal azok elkészültét követően haladéktalanul 
keresse fel a fenti tárgyban véleményezési joggal rendelkező 



intézmények alkalmazotti közösségeit, az óvodai szülői 
szervezeteket, hogy az átszervezéssel kapcsolatban 
véleményeikat mielőbb, de legkésőbb a megkereséstől számított 
15 napon belül elkészítsék. 
 
Határidő: 2013. április 20. 
Felelős: jegyző 
 
Felkéri a jegyzőt, hogy a fenti döntéshozatalt elősegítő 
előkészületeket megtegye, illetve a szükséges dokumentumokat 
elkészíttesse. 
 
Határidő: 2013. május 15. 
Felelős: 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:  
 
 
 
   Kelemen Frigyes                           Gaál Jenőné 
Települési képviselő                     Települési képviselő 
 
 
 
 


