
 

KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

KÉPVISELŐTESTÜLETE 

9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 

 

 

1-5/2016 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 

Polgármesteri Hivatal nagytermében 2016. május 26-án 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 

Dr. Cseresznyák Klára jegyző tanácskozási joggal 

Perjámosi Csabáné jegyzőkönyvvezető tanácskozási joggal 

 

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. 

 
Basák Imre és Bittmann Zsolt települési képviselő 

távolmaradását előre jelezte. 

 

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 

2015. évi belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása 

Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 



 

        Dr. Cseresznyák Klára jegyző 

 

 

4. Napirend 

2015. évi zárszámadás 

Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

        Gaál Jenőné Bizottság elnöke 

 

5. Napirend 

A gyermekvédelem helyzetének átfogó értékelése 

Előadó: Dr. Cseresznyák Klára jegyző 

 

6. Napirend 

Pályázat benyújtása önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatására 

Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

7. 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 2016. 

május 26-án 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: 

 

 

24/2016.(V.26.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 2016. 

május 26-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. 

 



 

Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke: 

 

Beszámol arról, hogy a tűzoltó autó beszerzésével 

kapcsolatosan a Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság 

megtárgyalta, javasolja a 300.000.-Ft összegű kölcsön 

biztosítását. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete akként 

dönt, hogy a Koroncói Önkéntes Tűzoltó Egyesület által 

beszerzésre kerülő tűzoltóautó megvásárlásához támogatás 

megelőlegezés jogcímen 135.000.-Forint összegű pénzeszközt 

bocsát az Egyesület rendelkezésére, melyet az Egyesület az 

aláírásra kerülő támogatás megelőlegezési szerződésben 

foglaltak szerint legkésőbb 2016. december hó 31. napjáig 

köteles visszafizetni. 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 

jegyzőt, hogy a szükséges dokumentumokat készítse el, a 

polgármestert pedig felhatalmazza a támogatás megelőlegezésére 

vonatkozó szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2016. június 10. 

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: 

 

25/2016.(V.26.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete akként 

dönt, hogy a Koroncói Önkéntes Tűzoltó Egyesület által 

beszerzésre kerülő tűzoltóautó megvásárlásához támogatás 

megelőlegezés jogcímen 135.000.-Forint összegű pénzeszközt 

bocsát az Egyesület rendelkezésére, melyet az Egyesület az 

aláírásra kerülő támogatás megelőlegezési szerződésben 

foglaltak szerint legkésőbb 2016. december hó 31. napjáig 

köteles visszafizetni. 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 

jegyzőt, hogy a szükséges dokumentumokat készítse el, a 

polgármestert pedig felhatalmazza a támogatás megelőlegezésére 

vonatkozó szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2016. június 10. 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

 

Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke: 

 



 

Beszámol arról, hogy a Polgárőr Nappal kapcsolatosan a 

Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság megtárgyalta, 

javasolja a 100.000.-Ft összeg biztosítását. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

1.Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

100.000.-Forint keretösszeget biztosít a Koroncói Polgárőr 

Egyesületnek a 2016. június 25-én megrendezésre kerülő 

Polgárőr Nap megtartásához. 

2.Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri 

a jegyzőt, hogy az erre vonatkozó támogatási szerződést 

készítse el.  

3.Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.  

 

Határidő:2016. június 25.  

Felelős: polgármester, jegyző 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 5 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül  

és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

 

26/2016.(V.26.)Határozat 

 

1.Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

100.000.-Forint keretösszeget biztosít a Koroncói Polgárőr 

Egyesületnek a 2016. június 25-én megrendezésre kerülő 

Polgárőr Nap megtartásához. 

2.Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri 

a jegyzőt, hogy az erre vonatkozó támogatási szerződést 

készítse el.  

3.Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.  

 

Határidő:2016. június 25.  

Felelős: polgármester, jegyző 

 

 

 

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: 2015. évi belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása 

  
Írásos előterjesztés az 5. sz. mellékletben. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

1.Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a 2015. évi belső ellenőrzési beszámolót, és a 

belső ellenőrzések tapasztalatairól szóló éves beszámolót. 

2.A Képviselő-testület a beszámolókat és az intézkedési tervet 

az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül  

és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

 

27/2016.(V.26.)Határozat 

 

1.Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a 2015. évi belső ellenőrzési beszámolót, és a 

belső ellenőrzések tapasztalatairól szóló éves beszámolót. 

2.A Képviselő-testület a beszámolókat és az intézkedési tervet 

az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

4.NAPIREND 

 
Tárgya: 2015. évi zárszámadás 

  
Írásos előterjesztés az 6. sz. mellékletben, 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 5 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és megalkotta a 

4/2016.(V.27.) RENDELETÉT. (8. sz. melléklet). 
 

 

 

 

 

 

 

5.NAPIREND 
 

 

Tárgya: A gyermekvédelem helyzetének átfogó értékelése 

 

A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés az 9. sz. 

mellékletben. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. 

évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készített átfogó 

értékelést elfogadja. 

  

Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 5 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

28/2016.(V.26.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. 

évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készített átfogó 

értékelést elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 

 

 

6.NAPIREND 
 

 

Tárgya: Pályázat benyújtása önkormányzati feladatellátást 

szolgáló fejlesztések támogatására 

 

 



 

A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés az 10. 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 határozati javaslat elfogadását 

javasolja.  

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

1./ Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felkéri Koroncó Község Önkormányzatának Polgármesteri 

Hivatalát, hogy nyújtsa be a pályázatát a helyi 

önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért 

felelős miniszterrel közösen pályázatot hirdet a Magyarország 

2016. évi központi költségvetésről szóló 2015. évi C. törvény 

3. melléklet II. 3. pont a), b) és c) pontok szerinti 

önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatásra vonatkozóan. 

2./ A projekt (214/29 hrsz-ú tömegközlekedés által igénybe 

vett önkormányzati út felújítása) bruttó bekerülési értéke 

18.019.909.-Forint, ebből a megpályázandó vissza nem térítendő 

támogatás összege: 15.000.000.-Forint, az önrész pedig 

3.019.909.-Forint. 

3./ A pályázati önrész fedezetét Koroncó Község Önkormányzata 

a 2016. évi költségvetésében elkülöníti, a szükséges önrészt 

saját bevételei terhére biztosítja. 

4./ Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felkéri a jegyzőt, hogy a soron következő költségvetési 

rendelet módosításakor a fedezetet átcsoportosítás 

végrehajtásával különítse el. 

5./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

pályázat elkészítésével, benyújtásával, valamint a pályázat 

nyertessége esetén a projekt megvalósításával kapcsolatos 

intézkedéseket végrehajtsa. 

 

 

Határidő: 2016. június 2. 

Felelős: Radicsné Kincses Mária polgármester 

         dr. Cseresznyák Klára jegyző 

 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 5 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

29/2016.(V.26.)Határozat 

 



 

1./ Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felkéri Koroncó Község Önkormányzatának Polgármesteri 

Hivatalát, hogy nyújtsa be a pályázatát a helyi 

önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért 

felelős miniszterrel közösen pályázatot hirdet a Magyarország 

2016. évi központi költségvetésről szóló 2015. évi C. törvény 

3. melléklet II. 3. pont a), b) és c) pontok szerinti 

önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatásra vonatkozóan. 

2./ A projekt (214/29 hrsz-ú tömegközlekedés által igénybe 

vett önkormányzati út felújítása) bruttó bekerülési értéke 

18.019.909.-Forint, ebből a megpályázandó vissza nem térítendő 

támogatás összege: 15.000.000.-Forint, az önrész pedig 

3.019.909.-Forint. 

3./ A pályázati önrész fedezetét Koroncó Község Önkormányzata 

a 2016. évi költségvetésében elkülöníti, a szükséges önrészt 

saját bevételei terhére biztosítja. 

4./ Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felkéri a jegyzőt, hogy a soron következő költségvetési 

rendelet módosításakor a fedezetet átcsoportosítás 

végrehajtásával különítse el. 

5./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

pályázat elkészítésével, benyújtásával, valamint a pályázat 

nyertessége esetén a projekt megvalósításával kapcsolatos 

intézkedéseket végrehajtsa. 

 

 

Határidő: 2016. június 2. 

Felelős: Radicsné Kincses Mária polgármester 

         dr. Cseresznyák Klára jegyző 

 

 

7/A.NAPIREND 
 

 

Tárgya: Döntést igénylő ügyek – AUDI önkéntes nap 

 

 

A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés az 11. 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 1. határozati javaslat elfogadását 

javasolja.  

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 



 

1./Koroncó Község Önkormányzata az AUDI Hungária Önkéntes Nap 

keretében megvalósítani tervezett „Játszótér a családi 

napközisek részére Koroncón” című közhasznú projekt 

megvalósítását támogatja. Koroncó Község Önkormányzata 

vállalja, hogy eredményes pályázat, a megpályázott 870.000.-

Forint összegű támogatás elnyerése esetén, Koroncó Község 

Önkormányzatának költségviselésével vállalja az elavult 

játékok elbontását, terep előkészítését, homokozó beszerzését, 

homok és fűmag beszerzését, rugós gyermekjátékok szakipari 

elhelyezését, az önkéntesek ellátását. 

2./ Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

határozat 1./ pontjában vállalt kötelezettségeinek 

teljesítésére 2016. évi költségvetése terhére 500.000.-

Forintot elkülönít, egyyben felkéri a jegyzőt, hogy a soron 

következő költségvetési rendelet módosításakor, amennyiben a 

pályázat eredményes lesz az elkülönített 500.000.-Forint 

összegű fedezetet csoportosítsa át. 

 

Határidő: 2016. szeptember 10. 

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: 

 

30/2016.(V.26.)Határozat 

 

1./Koroncó Község Önkormányzata az AUDI Hungária Önkéntes Nap 

keretében megvalósítani tervezett „Játszótér a családi 

napközisek részére Koroncón” című közhasznú projekt 

megvalósítását támogatja. Koroncó Község Önkormányzata 

vállalja, hogy eredményes pályázat, a megpályázott 870.000.-

Forint összegű támogatás elnyerése esetén, Koroncó Község 

Önkormányzatának költségviselésével vállalja az elavult 

játékok elbontását, terep előkészítését, homokozó beszerzését, 

homok és fűmag beszerzését, rugós gyermekjátékok szakipari 

elhelyezését, az önkéntesek ellátását. 

2./ Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

határozat 1./ pontjában vállalt kötelezettségeinek 

teljesítésére 2016. évi költségvetése terhére 500.000.-

Forintot elkülönít, egyyben felkéri a jegyzőt, hogy a soron 

következő költségvetési rendelet módosításakor, amennyiben a 

pályázat eredményes lesz az elkülönített 500.000.-Forint 

összegű fedezetet csoportosítsa át. 

 

Határidő: 2016. szeptember 10. 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

7/B.NAPIREND 
 

 



 

Tárgya: Döntést igénylő ügyek – Útépítés, útfelújítás 

 

A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés az 12. sz. 

mellékletben. 

 

Gaál Jenőné települési képviselő, a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság elnöke: 

Beszámol arról, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság megtárgyalta, javasolja a 

Táncsics utca felújítását. A fennmaradó keretösszeggel 

kapcsolatosan a Képviselő-testület a következő ülésen döntsön. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete akként 

dönt, hogy 2016. augusztus-szeptember hónapban a Táncsics utca 

aszfa ltburkolatát újítja fel az Önkormányzat 2016. évi 

költségvetésben útfelújításra elkülönített rendelkezésre álló 

előirányzat terhére. 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 

polgármestert és a jegyzőt, hogy a beszerzési eljárás 

lefolytatásához az előzetes munkaanyagot készítsék el, a 

szükséges intézkedéseket tegyék meg, bírálat céljából pedig a 

soron következő Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság 

ülésére az ajánlatokat a polgármester terjessze be. 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

esetleges további útfelújítási munkálatok elvégzéséről soron 

következő ülésén dönt. 

 

Határidő: 2016. július 22. 

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: 

 

31/2016.(V.26.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete akként 

dönt, hogy 2016. augusztus-szeptember hónapban a Táncsics utca 

aszfaltburkolatát újítja fel az Önkormányzat 2016. évi 

költségvetésben útfelújításra elkülönített rendelkezésre álló 

előirányzat terhére. 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 

polgármestert és a jegyzőt, hogy a beszerzési eljárás 

lefolytatásához az előzetes munkaanyagot készítsék el, a 



 

szükséges intézkedéseket tegyék meg, bírálat céljából pedig a 

soron következő Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság 

ülésére az ajánlatokat a polgármester terjessze be. 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

esetleges további útfelújítási munkálatok elvégzéséről soron 

következő ülésén dönt. 

 

Határidő: 2016. július 22. 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

7/C.NAPIREND 
 

 

Tárgya: Döntést igénylő ügyek – Előirányzat biztosítása, 

óvodakonyha burkolat felújítási munkáinak elvégzésére 

 

 

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 határozati javaslat elfogadását 

javasolja.  

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Koroncói 

Tulipános Napközi Otthonos Óvoda főzőkonyhájában és annak 

kiszolgáló helyiségeiben a vízvezeték szerelési munkálatokat 

elvégezteti, a vízvezeték szerlési munkák elvégzését követően 

indokolt burkolat felújítási munkák (bontás, anyag-, munkadíj, 

hulladékelszállítás) elvégeztetésére pedig 2016. évi 

költségvetése terhére 1.000.000.-Forint keretösszeget 

biztosít. 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 

jegyzőt, hogy a soron következő költségvetési rendelet 

módosításakor az előirányzat átvezetése ügyében a szükséges 

intézkedéseket tegye meg, az előirányzatot a Koroncói 

Tulipános Napközi Otthonos Óvoda költségvetésébe vezesse át. 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy a hatályos beszerzési 

szabályzatban foglaltak szerint folytassa le a beszerzési 

eljárást, illetve a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: 2016. augusztus 31. 

Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezető 

 



 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 5 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

32/2016.(V.26.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Koroncói 

Tulipános Napközi Otthonos Óvoda főzőkonyhájában és annak 

kiszolgáló helyiségeiben a vízvezeték szerelési munkálatokat 

elvégezteti, a vízvezeték szerlési munkák elvégzését követően 

indokolt burkolat felújítási munkák (bontás, anyag-, munkadíj, 

hulladékelszállítás) elvégeztetésére pedig 2016. évi 

költségvetése terhére 1.000.000.-Forint keretösszeget 

biztosít. 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 

jegyzőt, hogy a soron következő költségvetési rendelet 

módosításakor az előirányzat átvezetése ügyében a szükséges 

intézkedéseket tegye meg, az előirányzatot a Koroncói 

Tulipános Napközi Otthonos Óvoda költségvetésébe vezesse át. 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy a hatályos beszerzési 

szabályzatban foglaltak szerint folytassa le a beszerzési 

eljárást, illetve a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: 2016. augusztus 31. 

Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezető 

 

 

 

7/D.NAPIREND 
 

 

Tárgya: Döntést igénylő ügyek – Koroncó KSSZE TAO pályázat 

 

A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés az 14. 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 határozati javaslat elfogadását 

javasolja.  

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzata (9113 Koroncó, Rákóczi u. 48.) és 

Koroncó Községi Sport- és Szabadidősport Egyesület (9113 

Koroncó, Szent László u. 62.) a Magyar Labdarúgó Szövetséghez 

közösen benyújtott sportfejlesztésre irányuló pályázatának 



 

támogatása esetén konzorciumi együttműködési megállapodást köt 

a fejlesztési cél közös megvalósítása érdekében. A 

fejlesztéssel érintett ingatlan Koroncó Község 

Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában áll, az Önkormányzat 

által támogatott, megvalósítani tervezett fejlesztési cél a 

településkép megújítását szolgálja.  

A fejlesztési cél megvalósítási időszaka 2016. szeptember 1.- 

2017. május 31. 

A fejlesztési cél előzetes munkaanyagát Koroncó Község 

Önkormányzata állította össze, a fejlesztési cél teljes 

bekerülési értéke 11.177.480.-Forint, melyből az elnyerhető 

támogatás összege 8.062.966.-Forint, a vállalandó önrésu pedig 

3.114.514.-Forint. Koroncó Község Önkormányzata az általa 

megjelölt fejlesztési cél megvalósításához (az egyesület 

működését érintő pályázati cél kivételével) a szükséges 

2.995.149.-Forint összegű önrészt biztosítja. 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 

jegyzőt  a konzorciumi együttműködési megállapodás 

tervezetének előkészítésére, eredményes pályázat esetén pedig 

kéri a megállapodás tervezet beterjesztését a képviselő-

testület elé jóváhagyásra. 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza a jegyzőt, hogy a soron következő költségvetési 

rendelet módosításakor a költségvetési fedezetet 

átcsoportosítással biztosítsa. 

 

Határidő: 

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: 

 

33/2016.(V.26.)Határozat 

 

 

Koroncó Község Önkormányzata (9113 Koroncó, Rákóczi u. 48.) és 

Koroncó Községi Sport- és Szabadidősport Egyesület (9113 

Koroncó, Szent László u. 62.) a Magyar Labdarúgó Szövetséghez 

közösen benyújtott sportfejlesztésre irányuló pályázatának 

támogatása esetén konzorciumi együttműködési megállapodást köt 

a fejlesztési cél közös megvalósítása érdekében. A 

fejlesztéssel érintett ingatlan Koroncó Község 

Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában áll, az Önkormányzat 

által támogatott, megvalósítani tervezett fejlesztési cél a 

településkép megújítását szolgálja.  

A fejlesztési cél megvalósítási időszaka 2016. szeptember 1.- 

2017. május 31. 

A fejlesztési cél előzetes munkaanyagát Koroncó Község 

Önkormányzata állította össze, a fejlesztési cél teljes 



 

bekerülési értéke 11.177.480.-Forint, melyből az elnyerhető 

támogatás összege 8.062.966.-Forint, a vállalandó önrésu pedig 

3.114.514.-Forint. Koroncó Község Önkormányzata az általa 

megjelölt fejlesztési cél megvalósításához (az egyesület 

működését érintő pályázati cél kivételével) a szükséges 

2.995.149.-Forint összegű önrészt biztosítja. 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 

jegyzőt  a konzorciumi együttműködési megállapodás 

tervezetének előkészítésére, eredményes pályázat esetén pedig 

kéri a megállapodás tervezet beterjesztését a képviselő-

testület elé jóváhagyásra. 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza a jegyzőt, hogy a soron következő költségvetési 

rendelet módosításakor a költségvetési fedezetet 

átcsoportosítással biztosítsa. 

 

Határidő: 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

7/E.NAPIREND 
 

 

Tárgya: Döntést igénylő ügyek – Erdélyi tanulmányi tábor 

 

A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés az 15. sz. 

mellékletben. 

 

Gaál Jenőné települési képviselő, a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság elnöke: 

Beszámol arról, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság megtárgyalta, javasolja a 

Koroncói II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolával hosszútávú 

együttműködési megállapodás megkötését a 2016/2017. tanévtől 

minden évben a végzős nyolcadi osztály Erdélybe történő 

kiutazási költségének vállalására. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete akként 

dönt hogy hosszú távú együttműködési megállapodást köt a 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott 

Koroncói II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolával erdélyi 

tanulmányi tábor szervezése vonatkozásában. A táborban 



 

résztvevő diákok (intézmény 8. osztályos tanulói) 

utaztatásával kapcsolatos teljes költséget Koroncó Község 

Önkormányzata viseli. A tábor (érdeklődés függvényében) minden 

évben június hónapban kerül megszervezésre Ivóban a megkötésre 

kerülő együttműködési megállapodásban foglaltak szerint. A 

tanulmányi tábor időtartama 5 nap/4 éj. 

Koroncó Község Önkormányzata a tanulmányi gyermektábor  

utazási valamint az együttműködési megállapodásban foglalt 

egyéb költségek viseléséhez szükséges fedezetet éves 

költségvetési rendeletében elkülöníti.  

Koroncó Község Önkormányzata felkéri a jegyzőt az 

együttműködési megállapodás elkészítésére, a polgármestert 

pedig felhatalmazza annak aláírására. 

 

 

Határidő: 2016. augusztus 31. 

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: 

 

34/2016.(V.26.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete akként 

dönt hogy hosszú távú együttműködési megállapodást köt a 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott 

Koroncói II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolával erdélyi 

tanulmányi tábor szervezése vonatkozásában. A táborban 

résztvevő diákok (intézmény 8. osztályos tanulói) 

utaztatásával kapcsolatos teljes költséget Koroncó Község 

Önkormányzata viseli. A tábor (érdeklődés függvényében) minden 

évben június hónapban kerül megszervezésre Ivóban a megkötésre 

kerülő együttműködési megállapodásban foglaltak szerint. A 

tanulmányi tábor időtartama 5 nap/4 éj. 

Koroncó Község Önkormányzata a tanulmányi gyermektábor  

utazási valamint az együttműködési megállapodásban foglalt 

egyéb költségek viseléséhez szükséges fedezetet éves 

költségvetési rendeletében elkülöníti.  

Koroncó Község Önkormányzata felkéri a jegyzőt az 

együttműködési megállapodás elkészítésére, a polgármestert 

pedig felhatalmazza annak aláírására. 

 

 

Határidő: 2016. augusztus 31. 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester, jegyző 



 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

Radicsné Kincses Mária polgármester megköszönte a meghívottak 

megjelenését, képviselő-társait pedig megkérte, hogy 

munkájukat zárt ülésen folytassák. 

 

                              K.m.f. 

 

 

 

 

    Radicsné Kincses Mária             dr. Cseresznyák Klára 

         polgármester                         jegyző 


