
KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
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9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 

 

1-6/2014 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 

Polgármesteri Hivatal nagytermében 2014. május 20-én 17.30 

órai kezdettel megtartott üléséről. 

 

Jelen vannak: 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester 

Basák Imre települési képviselő 

Bittmann Zsolt települési képviselő 

Gaál Jenőné települési képviselő 

Kelemen Frigyes települési képviselő 

Kovács Tibor Ottó települési képviselő 

Violáné Pintér Rozália települési képviselő 

 

 

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 polgármester a meghívóban (2.sz. 

melléklet) közzétett napirendek tárgyalásán a tárgyalási 

sorrendre az alábbiak szerint tesz javaslatot: 

 

1. A Koroncó Községért Közalapítvány Alapító Okiratának 

módosítása 

Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

2. A játszótér parkosítása 
Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

3. A közbiztonság növelését szolgáló fejlesztésekre vonatkozó 
pályázat ismételt benyújtása 

Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

4. A Koroncó SE tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozata 
Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 



 

 

5. A 2013. évi költségvetési rendelet módosítása 
Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

         

6. A 2013. évi belső ellenőrzési beszámoló 
Előadó: Dr. Cseresznyák Klára jegyző 

 

7. A 2013. évi zárszámadás 
Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

 

8. Településfilm készítése 
Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

9. Döntést igénylő ügy 
 

ZÁRT ÜLÉS         

 

10. Személyi ügy  
Előadó: Dr. Cseresznyák Klára jegyző 

 

 

 
Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 2014. 

április 24-én megtartott ülés napirendi pontjait elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

26/2014.(IV.24.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 2014. 

április 24-én megtartott ülés napirendi pontjait elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

1. NAPIREND 
 

Tárgya: A Koroncó Községért Közalapítvány Alapító Okiratának 

módosítása 

 

Írásos előterjesztés az 3. sz. mellékletben. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 



Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta és a határozat 1. sz. és 2. sz. melléklete 

szerint jóváhagyja a Koroncó Községért Közalapítvány Alapító 

Okiratának módosítását, és az egységes szerkezetbe foglalt 

módosított Alapító Okiratát. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 

módosított Alapító Okirat aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

27/2014.(IV.24.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta és a határozat 1. sz. és 2. sz. melléklete 

szerint jóváhagyja a Koroncó Községért Közalapítvány Alapító 

Okiratának módosítását, és az egységes szerkezetbe foglalt 

módosított Alapító Okiratát. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 

módosított Alapító Okirat aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 
 

2. NAPIREND 
 

Tárgya: Játszótér parkosítása 

 

A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés az 4. sz. 

mellékletben. 

 

Bittmann Zsolt települési képviselő: 

 

A fűmaggal történő parkosítás nem lesz eredményes, a 

gyepszőnyeggel történő takarás pedig nagyon költséges. A 

fűmaggal történő rávetés ősszel lehet hogy hatákonyabb lenne. 

A térköves járda kialakítását nem tartom célszerűnek, ha nincs 

összekötve az iskolai járdával, mert befejezetlennek tűnik. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester: 

 

A járda térkövezését pályázati forrásból kellene megoldani. 

Mivel a ping-pong asztal még nem használják a gyerekek 

javaslom, hogy tároló szekrényben helyezzünk el ütőt és 

labdákat. A szülőkre is gondolva könyves szekrényt is ki 

lehetne kihelyezni a játszótérre. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 



Koroncó Község Képviselő-testülete a játszótér parkosítását az 

alábbiak szerint hagyja jóvá: 

- 3 db konténeser fa kiültetését,  

- 1 db konténeres ezüstfenyő kiültetését 

- A füvesítést  őszi magvetéssel  

- 1 db tároló szekrény kihelyezését – ping-pong ütő és labda   

  elhelyezésére 

- 1 db tároló szekrény kihelyezését – könyvek elhelyezésére 
 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

parkosítással kapcsolatos intézkedéseket megtegye. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2014. november 30. 

 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

28/2014.(IV.24.)Határozat 

 

Koroncó Község Képviselő-testülete a játszótér parkosítását az 

alábbiak szerint hagyja jóvá: 

- 3 db konténeser fa kiültetését,  

- 1 db konténeres ezüstfenyő kiültetését 

- A füvesítést  őszi magvetéssel  

- 1 db tároló szekrény kihelyezését – ping-pong ütő és labda   

  elhelyezésére 

- 1 db tároló szekrény kihelyezését – könyvek elhelyezésére 
 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

parkosítással kapcsolatos intézkedéseket megtegye. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2014. november 30. 

 

 

 

3. NAPIREND 
 

Tárgya: A közbiztonság növelését szolgáló fejlesztésekre 

vonatkozó pályázat ismételt benyújtása 

 

A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés az 5. sz. 

mellékletben. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul 

veszi a 28/2014.(IV.1.) BM rendelet alapján benyújtott 

pályázatra vonatkozó polgármesteri tájékoztatást. 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete vállaja, 

hogy eredményes pályázat esetén a pályázatból megvalósuló 

beruházást a beruházás megbalósításától számított 5 évi az 



eredeti rendeltetésének megfelelően – a működtetésre vonatkozó 

hatályos jogszabályok betartásával – használja. 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási kérelem 

pozitív elbírálása esetén a Támogatási Szerződést aláírja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgámester 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

29/2014.(IV.24.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul 

veszi a 28/2014.(IV.1.) BM rendelet alapján benyújtott 

pályázatra vonatkozó polgármesteri tájékoztatást. 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete vállaja, 

hogy eredményes pályázat esetén a pályázatból megvalósuló 

beruházást a beruházás megbalósításától számított 5 évi az 

eredeti rendeltetésének megfelelően – a működtetésre vonatkozó 

hatályos jogszabályok betartásával – használja. 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási kérelem 

pozitív elbírálása esetén a Támogatási Szerződést aláírja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgámester 

 

 

4. NAPIREND 
 
Tárgya: A Koroncó SE tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozata 

 
A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés az 6. sz. 

mellékletben. 

 
Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 
1.Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Koroncói Sport Egyesület kérelmére hozzájárul ahhoz, hogy a 

Koroncói Sport Egyesület a TAO törvényben meghatározottak 

szerint az Önkormányzat kizárólagos tulajdonábal lévő Koroncó 

belterület 456 hrsz-ú sportpálya állagát érintő 

infrastrukturális beruházásra vonatkozóan 2014. év április 30. 

napjáig pályázatot nyújtos be, és annak nyertessége estetén 

azt megvalósítsa. 

2.Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza Radicsné Kincses Mária polgármestert, hogy a 

határozat mellékletét képező tulajdonosi hozzájárulói 

nyilatkozatot az Önkormányzat nevében aláírja. 



3.Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri 

a jegyzőt, hogy a döntésről a Koroncói Port Egyesület elnökét 

értesítse a tulajdonosi nyilatkozat megküldésével. 

 

Határidő: 2-3. pontra azonnal 

Felelős: 2. pontra polgármester 

         3. pontra jegyző 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 

 

30/2014.(IV.24.)Határozat 

 

1.Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Koroncói Sport Egyesület kérelmére hozzájárul ahhoz, hogy a 

Koroncói Sport Egyesület a TAO törvényben meghatározottak 

szerint az Önkormányzat kizárólagos tulajdonábal lévő Koroncó 

belterület 456 hrsz-ú sportpálya állagát érintő 

infrastrukturális beruházásra vonatkozóan 2014. év április 30. 

napjáig pályázatot nyújtos be, és annak nyertessége estetén 

azt megvalósítsa. 

2.Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza Radicsné Kincses Mária polgármestert, hogy a 

határozat mellékletét képező tulajdonosi hozzájárulói 

nyilatkozatot az Önkormányzat nevében aláírja. 

3.Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri 

a jegyzőt, hogy a döntésről a Koroncói Port Egyesület elnökét 

értesítse a tulajdonosi nyilatkozat megküldésével. 

 

Határidő: 2-3. pontra azonnal 

Felelős: 2. pontra polgármester 

         3. pontra jegyző 

 

 

5.NAPIREND 

 
Tárgya: A 2013. évi költségvetési rendelet módosítása 

 

Rendelettervezet a 7. sz. mellékeltben. 

 

Gaál Jenőné települési képviselő, a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság elnöke: 

Beszámol arról, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság megtárgyalta, az 

előterjesztésben szereplő rendelet-tervezet 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 

5/2014.(IV.25.) RENDELETÉT. (8. sz. melléklet). 
 

 

 

6.NAPIREND 

 
Tárgya: A 2013. évi belső ellenőrzési beszámoló 

 

Írásos előterjesztés az 9. sz. mellékletben. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a 2013. évi belső ellenőrzési beszámolót, és a 

belső ellenőrzések tapasztalatairól szóló éves beszámolót. 

A Képviselő-testület a beszámolókat és az intézkedési tervet 

az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

31/2014.(IV.24.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a 2013. évi belső ellenőrzési beszámolót, és a 

belső ellenőrzések tapasztalatairól szóló éves beszámolót. 

A Képviselő-testület a beszámolókat és az intézkedési tervet 

az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester,jegyző 

 

7.NAPIREND 

 
Tárgya: A 2013. évi zárszámadás 

 

Írásos előterjesztés az 10. sz. mellékletben, rendelettervezet 

a 11. sz. mellékeltben. 

 

Gaál Jenőné települési képviselő, a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság elnöke: 

Beszámol arról, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság megtárgyalta, az 

előterjesztésben szereplő rendelet-tervezet 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 

6/2014.(IV.25.) RENDELETÉT. (12. sz. melléklet). 

 

 

8.NAPIREND 

 
Tárgya: Falufilm készítése 

 

A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés az 13. sz. 

mellékletben. 

 
Gaál Jenőné települési képviselő, a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság elnöke: 

Beszámol arról, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság megtárgyalta, az 

előterjesztésben szereplő falufilm elkészítését javasolja.  

 
Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete falufilmet 

készíttet a Hírcity Tv-vel, amely településünk értékeinek, 

vonzerejének, fejlesztéseinek, infrastrukturájának bemutatását 

szolgálja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

32/2014.(IV.24.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete falufilmet 

készíttet a Hírcity Tv-vel, amely településünk értékeinek, 

vonzerejének, fejlesztéseinek, infrastrukturájának bemutatását 

szolgálja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

9.NAPIREND 

 
Tárgya: Döntést igénylő ügy 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 



Az Összefogás Koroncóért Egyesület idén ünnepli 

megalakulásának 10. évfordulóját. Ennek alkalmából Koroncó-

Község Önkormányzat Képviselő-testülete 50.000.-Ft értékben 

hangosítót vásárol az egyesületnek.  

 

Határidő: 2014. május 3. 

Felelős: polgármester 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

33/2014.(IV.24.)Határozat 

 

Az Összefogás Koroncóért Egyesület idén ünnepli 

megalakulásának 10. évfordulóját. Ennek alkalmából Koroncó-

Község Önkormányzat Képviselő-testülete 50.000.-Ft értékben 

hangosítót vásárol az egyesületnek.  

 

Határidő: 2014. május 3. 

Felelős: polgármester 

 

 

 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

Radicsné Kincses Mária polgármester megköszönte a meghívottak 

megjelenését, képviselő-társait pedig megkérte, hogy 

munkájukat zárt ülésen folytassák. 

A képviselő-testületi ülést 20.00 órakor bezárta. 

 

                              K.m.f. 

 

 

    Radicsné Kincses Mária             dr. Cseresznyák Klára 

         polgármester                         jegyző 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő:  

 

 

 

   Gaál Jenőné                                Basák Imre 

Települési képviselő                     Települési képviselő 

 


