
KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

KÉPVISELŐTESTÜLETE 

9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 

 

1-14/2015 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 

Polgármesteri Hivatal nagytermében 2015. november 5-én 17.30 

órai kezdettel megtartott üléséről. 

 

Jelen vannak: 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester 

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 4 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 társadalmi szervezetek pályázatai alapján az     

    elkülönített támogatási keret felosztása 

    Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

 

 



 

4. Napirend 

    Útfelújítási munkálatokkal kapcsolatos kiegészítő döntések 

Előadó: dr. Cseresznyák Klára jegyző 

 

5. Napirend 

    A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló  

    rendelet megalkotása 

    Előadó: dr. Cseresznyák Klára jegyző 

 

6. 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. 

november 5-én megtartott ülés napirendi pontjait elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 5 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

76/2015.(XI.05.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 2015. 

november 5-én megtartott ülés napirendi pontjait elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

 

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: A társadalmi szervezetek pályázatai alapján az      

        elkülönített támogatási keret felosztása 

  
Írásos előterjesztés az 5. sz. mellékletben. 

 

Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke: 

 

Beszámol arról, hogy napirendet a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság megtárgyalta, javasolta 

mellékletben szereplő határozati javaslat elfogadását. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatot teszi fel szavazásra: 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

2015. évben vissza nem térítendő támogatásban részesíti a 

következő civil szervezeteket: 

Koroncó Községi Sport- és Szabadidősport Egyesület 

 Labdarúgó Szakosztály:        500.000.-Ft 

 Kéziladba Szakosztály (női csapata) 250.000.-Ft 

Kéziladba Szakosztály (férfi csapata) 250.000.-Ft 

Amatőr Teke Szakosztály:    100.000.-Ft 

Természetjáró Szakosztály:        150.000.-Ft 

 

2. A határozat 1./ pontjában megállapított vissza nem 

térítendő támogatás összegéből a szakosztályok az alábbiak 

szerint részesülnek támogatásban figyelembe véve az Egyesület 

helyett Koroncó Község Önkormányzata által kiegyenlített 

fizetési kötelezettségeket: 

Koroncó Községi Sport- és Szabadidősport Egyesület 

Labdarúgó Szakosztály:         91.376.-Ft 

Kéziladba Szakosztály (férfi csapata) 120.789.-Ft 

  Kéziladba Szakosztály (női csapata) 250.000.-Ft 

Amatőr Teke Szakosztály:    100.000.-Ft 

Természetjáró Szakosztály:        150.000.-Ft 

 

3. A 2./ pontban meghatározott támogatási összegek 

kifizetésre a támogatási szerződések megkötését követően 

kerülhet sor az azokban rögzített határnapig. A támogatás 

kizárólag a támogatási szerződésban foglaltakra fordítható. A 

felvett támogatás 2016. március hó 31. napjáig keletkezett 

költségek finanszírozására fordítható, melyről Támogatott a 

támogatási szerződésben foglaltak szerint köteles elszámolni. 

 

4. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felkéri a jegyzőt, hogy a támogatási szerződéseket soron kívül 

a határozat jóváhagyását követő 3 munkanapon belül készítse 



el, és azok tervezetet küldje meg a támogatásban részesített 

civil szervezet képviselői részére. 

 

5. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések 

aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 5 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

  

77/2015.(XI.05.)Határozat 

 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

2015. évben vissza nem térítendő támogatásban részesíti a 

következő civil szervezeteket: 

Koroncó Községi Sport- és Szabadidősport Egyesület 

 Labdarúgó Szakosztály:        500.000.-Ft 

 Kéziladba Szakosztály (női csapata) 250.000.-Ft 

Kéziladba Szakosztály (férfi csapata) 250.000.-Ft 

Amatőr Teke Szakosztály:    100.000.-Ft 

Természetjáró Szakosztály:        150.000.-Ft 

 

2. A határozat 1./ pontjában megállapított vissza nem 

térítendő támogatás összegéből a szakosztályok az alábbiak 

szerint részesülnek támogatásban figyelembe véve az Egyesület 

helyett Koroncó Község Önkormányzata által kiegyenlített 

fizetési kötelezettségeket: 

Koroncó Községi Sport- és Szabadidősport Egyesület 

Labdarúgó Szakosztály:         91.376.-Ft 

Kéziladba Szakosztály (férfi csapata) 120.789.-Ft 

  Kéziladba Szakosztály (női csapata) 250.000.-Ft 

Amatőr Teke Szakosztály:    100.000.-Ft 

Természetjáró Szakosztály:        150.000.-Ft 

 

3. A 2./ pontban meghatározott támogatási összegek 

kifizetésre a támogatási szerződések megkötését követően 

kerülhet sor az azokban rögzített határnapig. A támogatás 

kizárólag a támogatási szerződésban foglaltakra fordítható. A 

felvett támogatás 2016. március hó 31. napjáig keletkezett 

költségek finanszírozására fordítható, melyről Támogatott a 

támogatási szerződésben foglaltak szerint köteles elszámolni. 

 

4. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felkéri a jegyzőt, hogy a támogatási szerződéseket soron kívül 

a határozat jóváhagyását követő 3 munkanapon belül készítse 



el, és azok tervezetet küldje meg a támogatásban részesített 

civil szervezet képviselői részére. 

 

5. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések 

aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

 

4.NAPIREND 

 
Tárgya: Útfelújítási munkálatokkal kapcsolatos kiegészítő 

döntések 

  
Írásos előterjesztés az 6. sz. mellékletben. 

 

Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke: 

 

Beszámol arról, hogy napirendet a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság megtárgyalta, javasolta 

mellékletben szereplő határozati javaslat elfogadását. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatot teszi fel szavazásra: 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete akként 

dönt, hogy az utak karbantartására, felújítására elkülönített, 

rendelkezésre álló szabad forrásból a Széchenyi utcában lévő 

buszmegállók helyreállításának költségét (1.651.890.-Ft+ÁFA) 2016. 

évben egyenlíti ki. 

2. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete akként 

dönt, hogy az utak karbantartására, felújítására elkülönített, 

rendelkezésre álló szabad forrásból a Széchenyi utca 69. sz. előtti 

buszmegálló vízelvezetési problémájának megoldására vonatkozó 

árajánlatot megismerve a munkálatokat elvégezteti, a munka 

elvégzésének 383.137.-Forint összegű fedezetét 2015. évi 

költségvetése terhére biztosítja. 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a munka elvégeztetésére vonatkozó szerződés – tervezet 

aláírására. 

3. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a 

Széchenyi utcában és a Patonai úton a forgalomlassító útküszöb mellé 

szükség szerint forgalomtechnikai közúti jelzótáblák kihelyezését, 

és annak megrendelésére felhatamazza a jegyzőt. 

 

 

 

 



4. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete akként 

dönt, hogy a befolyt 4.000.000.-Forint összegű közterület-használati 

díj bevételét átcsoportosítja. 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 

jegyzőt, hogy a 4.000.000.-Forint összegű közterület-használati díj 

bevételét a soron következő költségvetési rendelet módosításakor 

csoportosítsa át az útfelújításokkal kapcsolatos előirányzatokhoz. 

Az Ady Endre utca aszfaltozási munkálatainak fedezetet Koroncó 

Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. évi költségvetése 

terhére ezen forrásból biztosítja. 

   

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 5 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

  

78/2015.(XI.05.)Határozat 

 

1.Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete akként dönt, 

hogy az utak karbantartására, felújítására elkülönített, 

rendelkezésre álló szabad forrásból a Széchenyi utcában lévő 

buszmegállók helyreállításának költségét (1.651.890.-Ft+ÁFA) 2016. 

évben egyenlíti ki. 

2.Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete akként dönt, 

hogy az utak karbantartására, felújítására elkülönített, 

rendelkezésre álló szabad forrásból a Széchenyi utca 69. sz. előtti 

buszmegálló vízelvezetési problémájának megoldására vonatkozó 

árajánlatot megismerve a munkálatokat elvégezteti, a munka 

elvégzésének 383.137.-Forint összegű fedezetét 2015. évi 

költségvetése terhére biztosítja. 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a munka elvégeztetésére vonatkozó szerződés – tervezet 

aláírására. 

3.Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a 

Széchenyi utcában és a Patonai úton a forgalomlassító útküszöb mellé 

szükség szerint forgalomtechnikai közúti jelzótáblák kihelyezését, 

és annak megrendelésére felhatamazza a jegyzőt. 

4.Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete akként dönt, 

hogy a befolyt 4.000.000.-Forint összegű közterület-használati díj 

bevételét átcsoportosítja. 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 

jegyzőt, hogy a 4.000.000.-Forint összegű közterület-használati díj 

bevételét a soron következő költségvetési rendelet módosításakor 

csoportosítsa át az útfelújításokkal kapcsolatos előirányzatokhoz. 

Az Ady Endre utca aszfaltozási munkálatainak fedezetet Koroncó 

Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. évi költségvetése 

terhére ezen forrásból biztosítja. 

 

   

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

 



 
Tárgya: A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló  

rendelet megalkotása 

 

 

 

Írásos előterjesztés az 7. sz. mellékletben, rendelettervezet 

8. sz. mellékletben. 

 

 
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 

15/2015.(XI.06.) RENDELETÉT. (9. sz. melléklet). 
 

 

 

5/A.NAPIREND 

 
Tárgya: Döntést igénylő ügyek 

 
Írásos előterjesztés az 10. sz. mellékletben. 

 
Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatot teszi fel szavazásra: 

 
1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete akként 

dönt, hogy a család- és gyermekjóléti szolgálat működtetési 

feladatai átadása céljából feladatellátási szerződést köt a 

Magyar Pünkösdi Egyház, mint egyházi fenntartó által 

fenntartott MPE Benedetto Gyermekvédelmi Szolgálatával 

(székhely: 8200 Veszprém, Viola u. 2. adószám: 18518007-1-19, 

képviseli: Gál Beatrix igazgató) 

2. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

erre vonatkozó feladatellátási szerződést jóváhagyja, egyben 

felhatalmazza Radicsné Kincses Mária polgármestert annak 

aláírására. 

 

Határidő: 2015. december 10. 

Felelős: polgármester 

 

 

 

 

 



Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 5 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

  

79/2015.(XI.05.)Határozat 

 

 
1.Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete akként 

dönt, hogy a család- és gyermekjóléti szolgálat működtetési 

feladatai átadása céljából feladatellátási szerződést köt a 

Magyar Pünkösdi Egyház, mint egyházi fenntartó által 

fenntartott MPE Benedetto Gyermekvédelmi Szolgálatával 

(székhely: 8200 Veszprém, Viola u. 2. adószám: 18518007-1-19, 

képviseli: Gál Beatrix igazgató) 

2.Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az erre 

vonatkozó feladatellátási szerződést jóváhagyja, egyben 

felhatalmazza Radicsné Kincses Mária polgármestert annak 

aláírására. 

 

 

Határidő: 2015. december 10. 

Felelős: polgármester 

 

Kérdés, hozzászólás : 

Radicsné Kincses Mária polgármester: 

Átadom a képviselőknek a Marcal projekt záró rendezvényének 

meghívóját. 

Gaál Jenőné települési képviselő:  

A Wesselényi utcában mikor építik ki a kábeltv szolgáltatást? 

Radicsné Kincses Mária polgármester: 

A szolgáltató ígéretet adott, hogy kiépíti abban az utcában is 

a szolgáltatást. 

Kelemen Frigyes települési képviselő: 

A Táncsics utcában lakók szeretnék, ha az út melletti padka 

rendbetételét elvégeztetnénk. 

 

 

 



Radicsné Kincses Mária polgármester: 

Kovács József vállakozóval elvégeztetem az utca padkanyesését 

és murvázását. 

Basák Lászlóné Jázminvirág Nyugdíjas Klub vezetője: 

Nyugdíjas Klubunk énekkara december 5-én Budapestre utazna 

fellépni. A szállításukat szeretnénk kérni két busszal. 

Radicsné Kincses Mária polgármester: 

Az énekkar Budapestre szállítását nem tudjuk megoldani, mert 

önkormányzati programmal nem összeegyeztethető, ugyanazon a 

napon zajlik. A győri vasútállomásra történő beszállítás és 

hazaszállítás két busszal megoldható. 

 

 

 

 

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 

 


