
 

KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

KÉPVISELŐTESTÜLETE 

9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 

 

 

1-2/2016 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 

Polgármesteri Hivatal nagytermében 2016. március 3-án 18.00 

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 

Dr. Cseresznyák Klára jegyző tanácskozási joggal 

Polgárné Sári Veronika jegyzőkönyvvezető tanácskozási joggal 

Lakosság részéről 4 fő érdeklődő 

 

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 civil szervezetek pályázatai alapján a támogatási keret 

felosztása  

Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 



 

 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 2016. 

március 3-án 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: 

 

 

8/2016.(III.03.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 2016. 

március 03-án megtartott ülés napirendi pontjait elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Radicsné Kincses Mária 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 civil szervezetek pályázatai alapján a támogatási 

keret felosztása  

  
Írásos előterjesztés az 5. sz. mellékletben. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester, Bittman Zsolt, Kelemen 

Frigyes és Madarász István képviselők bejelentették személyes 

érintettségüket. 

 

 

 

Violáné Pintér Rozália alpolgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 



 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Radicsné 

Kincses Mária polgármester 3. napirendi pontra vonatkozó 

személyes érintettségét tudomásul vette és úgy dönt, hogy nem 

zárja ki a döntéshozatalból.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül  

és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

 

9/A/2016.(III.03.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Radicsné 

Kincses Mária polgármester 3. napirendi pontra vonatkozó 

személyes érintettségét tudomásul vette és úgy dönt, hogy nem 

zárja ki a döntéshozatalból.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: alpolgármester 

 

 

 

 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bittmann 

Zsolt képviselő 3. napirendi pontra vonatkozó személyes 

érintettségét tudomásul vette és úgy dönt, hogy nem zárja ki a 

döntéshozatalból.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül  

és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

 

9/B/2016.(III.03.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bittmann 

Zsolt képviselő 3. napirendi pontra vonatkozó személyes 

érintettségét tudomásul vette és úgy dönt, hogy nem zárja ki a 

döntéshozatalból.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 



 

 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kelemen 

Frigyes képviselő 3. napirendi pontra vonatkozó személyes 

érintettségét tudomásul vette és úgy dönt, hogy nem zárja ki a 

döntéshozatalból.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül  

és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

 

9/C/2016.(III.03.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kelemen 

Frigyes képviselő 3. napirendi pontra vonatkozó személyes 

érintettségét tudomásul vette és úgy dönt, hogy nem zárja ki a 

döntéshozatalból.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Madarász 

István képviselő 3. napirendi pontra vonatkozó személyes 

érintettségét tudomásul vette és úgy dönt, hogy nem zárja ki a 

döntéshozatalból.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül  

és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

 

9/D/2016.(III.03.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Madarász 

István képviselő 3. napirendi pontra vonatkozó személyes 

érintettségét tudomásul vette és úgy dönt, hogy nem zárja ki a 

döntéshozatalból.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 



 

 

 

Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke: 

 

Beszámol arról, hogy napirendet a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság megtárgyalta, az 

előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását 

javasolja.  

 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. 

évben vissza nem térítendő támogatásban részesíti a következő 

civil szervezeteket: 

Alapítvány a Koroncói Judo-ért   900.000.-Ft 

Koroncói Sporthorgász Egyesület   150.000.-Ft 

Koroncói Polgárőr Egyesület        200.000.-Ft  

Önkéntes Tűzoltó Egyesület    200.000.-Ft 

Összefogás Koroncóért Egyesület   200.000.-Ft 

KKSSzE Labdarúgó Szakosztály        1.000.000.-Ft 

KKSSzE Kézilabda Szakosztály/Női   250.000.-Ft 

KKSSzE Kézilabda Szakosztály/Férfi   250.000.-Ft 

KKSSzE Amatőr Teke Szakosztály   100.000.-Ft 

KKSSzE Természetjáró Szakosztály   150.000.-Ft  

2. A támogatások kifizetésére a támogatási szerződések 

megkötését követően kerülhet sor, az azokban rögzített 

határnapig. A támogatás kizárólag a támogatási szerződésben 

foglaltakra fordítható. A felvett támogatás összegéről a 

támogatott a támogatási szerződésben foglaltak szerint köteles 

elszámolni. 
3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a támogatási 

szerződéseket 2016. március 8-ig készítse elő, és azok 

tervezetét 2016. március 9-ig bezárólag küldje meg a 

támogatásban részesített civil szervezetek részére. 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

támogatási szerződések aláírására a határozatban foglaltaknak 

megfelelően. 

 

Határidő: 2016. március 9. 

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: 

 

 10/2016.(III.03.)Határozat 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. 

évben vissza nem térítendő támogatásban részesíti a következő 

civil szervezeteket: 

Alapítvány a Koroncói Judo-ért   900.000.-Ft 



 

Koroncói Sporthorgász Egyesület   150.000.-Ft 

Koroncói Polgárőr Egyesület        200.000.-Ft  

Önkéntes Tűzoltó Egyesület    200.000.-Ft 

Összefogás Koroncóért Egyesület   200.000.-Ft 

KKSSzE Labdarúgó Szakosztály        1.000.000.-Ft 

KKSSzE Kézilabda Szakosztály/Női   250.000.-Ft 

KKSSzE Kézilabda Szakosztály/Férfi   250.000.-Ft 

KKSSzE Amatőr Teke Szakosztály   100.000.-Ft 

KKSSzE Természetjáró Szakosztály   150.000.-Ft  

2. A támogatások kifizetésére a támogatási szerződések 

megkötését követően kerülhet sor, az azokban rögzített 

határnapig. A támogatás kizárólag a támogatási szerződésben 

foglaltakra fordítható. A felvett támogatás összegéről a 

támogatott a támogatási szerződésben foglaltak szerint köteles 

elszámolni. 
3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a támogatási 

szerződéseket 2016. március 8-ig készítse elő, és azok 

tervezetét 2016. március 9-ig bezárólag küldje meg a 

támogatásban részesített civil szervezetek részére. 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

támogatási szerződések aláírására a határozatban foglaltaknak 

megfelelően. 

 

 

Határidő: 2016. március 9. 

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 


