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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 

Polgármesteri Hivatal nagytermében 2015. június 9-én 19.30 

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 

Madarász István 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. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester a meghívóban (2.sz. 

melléklet) közzétett napirendek tárgyalásán a tárgyalási 

sorrendre az alábbiak szerint tesz javaslatot: 

 

 

1. Napirend  

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

és a két ülés között történt fontosabb eseményekről 

Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

2. Napirend 

Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról 

Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

3. Napirend 

    A Koroncói Tulipános Napközi Otthonos Óvoda beszámolója a    

    tanévindítás feltételrendszeréről 

    Előadó: Kollerné Kantó Gabriella intézményvezető 

 



4. Napirend 

    Koroncó Községért Emlékérem kitünteté cím adományozásának    

    rendjéről szóló rendelet módosítása 

    Előadó: Dr. Cseresznyák Klára jegyző 

 

5. Napirend 

    Döntést igénylő ügyek 

    Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 2015. 

június 9-én megtartott ülés napirendi pontjait elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

39/2015.(VI.09.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 2015. 

június 9-én megtartott ülés napirendi pontjait elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

1. NAPIREND 
 

 
Polgármester előterjesztése a 3 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: A Koroncói Tulipános Napközi Otthonos Óvoda 

beszámolója a tanévindítás feltételrendszeréről 



  
Írásos előterjesztés az 5. sz. mellékletben. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

intézményvezetőnek a Koroncói Tulipános Napközi Otthonos Óvoda 

2015/2016-os tanévindításról szóló beszámolóját jóváhagyja. 

2.A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Önkormányzat 

fenntartásában lévő Koroncói Tulipános Napközi Otthonos 

Óvodában a 2015/2016-os nevelési évre három csoport indítását 

– kiscsoport, középső csoport és nagycsoport – hagyja jóvá, és 

engedélyezi, hogy a középső csoport és a nagycsoport létszáma 

a maximális 25 fős létszámot 20 %-kal meghaladja. 

 

Határidő: 2015. szeptember 1. 

Felelős: intézményvezető 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

40/2015.(VI.09.)Határozat 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

intézményvezetőnek a Koroncói Tulipános Napközi Otthonos Óvoda 

2015/2016-os tanévindításról szóló beszámolóját jóváhagyja. 

2.A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Önkormányzat 

fenntartásában lévő Koroncói Tulipános Napközi Otthonos 

Óvodában a 2015/2016-os nevelési évre három csoport indítását 

– kiscsoport, középső csoport és nagycsoport – hagyja jóvá, és 

engedélyezi, hogy a középső csoport és a nagycsoport létszáma 

a maximális 25 fős létszámot 20 %-kal meghaladja. 

 

Határidő: 2015. szeptember 1. 

Felelős: intézményvezető 

 

4.NAPIREND 

 
Tárgya: Koroncó Községért Emlékérem kitüntető cím 

adományozásának rendjéről szóló rendelet módosítása 

 

Írásos előterjesztés az 6. sz. mellékletben, rendelettervezet 

7. sz. mellékletben. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester a mellékletben szereplő 

rendelet tervezetet teszi fel szavazásra. 

 



Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő vett részt, a 

Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és megalkotta a 

9/2015.(VI.10.) RENDELETÉT. (8. sz. melléklet) 
 

 

5/A.NAPIREND 

 
Tárgya: Döntést igénylő ügyek - Várakozni tilos tábla 

kihelyezése a Deák utcába 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester: Lakossági megkeresés 

érkezett annak érdekében, hogy a Deák utcában várakozni tilos 

tábla kerüljön kihelyezésre. Javasolom a tábla kihelyezését. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

1.Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri 

Koroncó Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalát, hogy 

rendelje meg a Koroncó, Deák utca forgalmi rendjének 

szabályozására vonatkozó várakozni tilos közúti jelzőtáblákat 

és annak tartozékait (tartóoszlopok, bilincsek). 

2.Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

jelzőtáblák beszerzését követően a közúti közlekedés 

szabályainak betartását figyelembe véve a közúti jelzőtáblák 

kihelyezését rendeli el, az utca mindkét bevezető szakaszára. 

 

 

Határidő: 2015. július 20. 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

41/2015.(VI.09.)Határozat 

 

1.Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri 

Koroncó Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalát, hogy 

rendelje meg a Koroncó, Deák utca forgalmi rendjének 

szabályozására vonatkozó várakozni tilos közúti jelzőtáblákat 

és annak tartozékait (tartóoszlopok, bilincsek). 

2.Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

jelzőtáblák beszerzését követően a közúti közlekedés 

szabályainak betartását figyelembe véve a közúti jelzőtáblák 

kihelyezését rendeli el, az utca mindkét bevezető szakaszára. 

 

Határidő: 2015. július 20. 

Felelős: polgármester, jegyző 



 

 

 
 

5/B.NAPIREND 

 
Tárgya: Döntést igénylő ügyek – Döntés az Ady u.-i 

önkormányzati ingatlan eredeti állapotának helyreállításáról  
 

Írásos előterjesztés az 9. sz. mellékletben 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a Koroncó belterület 435/6 hrsz-ú ingatlan 

vonatkozásában a dr. Schneider Júlia vevővel kötött adásvételi 

szerződés vonatkozásában az eredeti állapot helyreállítását 

jóváhagyja. 

2. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az eredeti 

állapot helyreállítása esetére az adásvételi szerződésben 

foglaltak alapján Dr. Schneider Júlia vevő részére visszajár a 

foglaló kétszeres összege, a már kifizetett vételárrészlet, és 

esetlegesen a szerződés megkötésétől annak felbontásáig 

terjedő időre járó törvényes kamat összege.  

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 

eredeti állapot helyreállítására irányuló szerződéssel 

kapcsolatos tárgyalásokat lefolytassa. 

 

Határidő: 2015. augusztus 31. 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

42/2015.(VI.09.)Határozat 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a Koroncó belterület 435/6 hrsz-ú ingatlan 

vonatkozásában a dr. Schneider Júlia vevővel kötött adásvételi 

szerződés vonatkozásában az eredeti állapot helyreállítását 

jóváhagyja. 

2. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az eredeti 

állapot helyreállítása esetére az adásvételi szerződésben 

foglaltak alapján Dr. Schneider Júlia vevő részére visszajár a 

foglaló kétszeres összege, a már kifizetett vételárrészlet, és 

esetlegesen a szerződés megkötésétől annak felbontásáig 

terjedő időre járó törvényes kamat összege.  



3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 

eredeti állapot helyreállítására irányuló szerződéssel 

kapcsolatos tárgyalásokat lefolytassa. 

 

Határidő: 2015. augusztus 31. 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

Radicsné Kincses Mária polgármester megköszönte a jelenlevők 

részvételét, majd a Képviselő-testületi ülést bezárta. 

 

                              K.m.f. 

 

    Radicsné Kincses Mária             dr. Cseresznyák Klára 

         polgármester                         jegyző 


