
 

KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

KÉPVISELŐTESTÜLETE 

9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 

 

 

1-7/2016 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 

Polgármesteri Hivatal nagytermében 2016. június 23-án 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 

Violáné Pintér Rozália települési képviselő 

Dr. Cseresznyák Klára jegyző tanácskozási joggal 

Reider Mónika jegyzőkönyvvezető tanácskozási joggal 

 

Jelenléti ív 1. sz. mellékletben. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester köszöntötte a 

megjelenteket. Megállapította hogy a megválasztott 6 fő 

települési képviselőből 5 fő jelen van, a testület 

határozatképes, az ülést megnyitotta. 

 
Madarász Istvám 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 

A Koroncói TULIPÁNOS Napközi Otthonos Óvoda beszámolója a 

tanévindítás feltételrendszeréről 

Előadó: Kollerné Kantó Gabriella intézményvezető 

 

 

4. Napirend 

Sportfejlesztési Koncepció jóváhagyása 

Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

         

 

5. Napirend 

Kerékpárhasználat szabályozása 

Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

 

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 2016. 

június 23-án megtartott ülés napirendi pontjait elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 

38/2016.(VI.23.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 2016. 

június 23-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 Koroncói TULIPÁNOS Napközi Otthonos Óvoda 

beszámolója a tanévindítás feltételrendszeréről 

 

Írásos előterjesztés az 5. 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 beszámoló elfogadását javasolja. 

Jóváhagyja hogy a Koroncói Tulipános Napközi Otthonos Óvoda 

vezetője 1 fő pedagógiai asszisztens alkalmazzon az átmeneti 

időszakban, mindaddig, amíg a megüresedett óvónői álláshelyek 

betöltésére nem kerül sor. 

 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Koroncói 

Tulipános Napközi Otthonos Óvoda vezetőjének a 2016/2017. 

tanévindítás feltételeiről szóló beszámolót elfogadja. 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

engedélyezi, hogy a Koroncói Tulipános Napközi Otthonos Óvoda 

vezetője 1 fő pedagógiai asszisztens alkalmazzon az átmeneti 

időszakban, mindaddig, amíg a megüresedett óvónői álláshelyek 

betöltésére nem kerül sor. 

  

Határidő: azonnal  

Felelős: Kollerné Kantó Gabriella intézményvezető 

 

 



 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

39/2016.(VI.23.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Koroncói 

Tulipános Napközi Otthonos Óvoda vezetőjének a 2016/2017. 

tanévindítás feltételeiről szóló beszámolót elfogadja. 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

engedélyezi, hogy a Koroncói Tulipános Napközi Otthonos Óvoda 

vezetője 1 fő pedagógiai asszisztens alkalmazzon az átmeneti 

időszakban, mindaddig, amíg a megüresedett óvónői álláshelyek 

betöltésére nem kerül sor. 
  

Határidő: azonnal  

Felelős: Kollerné Kantó Gabriella intézményvezető 

 

 

4.NAPIREND 

 
Tárgya: Sportfejlesztési Koncepció jóváhagyása 

 

  
Írásos előterjesztés az 6. 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 sportról 

szóló 2004. évi I. törvény 55. §-ában meghatározott 

feladatkörében eljárva az előterjesztés mellékletét képező 

2016-2019. évekre szóló sportfejlesztési koncepciót 

jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 



 

 

40/2016.(VI.23.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportról 

szóló 2004. évi I. törvény 55. §-ában meghatározott 

feladatkörében eljárva az előterjesztés mellékletét képező 

2016-2019. évekre szóló sportfejlesztési koncepciót 

jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester 

 

 

 

 

 

5.NAPIREND 
 

 

Tárgya: Kerékpárhasználat szabályozása 

 

 

A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés az 7. 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 az 

előterjesztés mellékletét képező Kerékpár Kölcsönzési 

Szabályzatot jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 

 

 

 



 

41/2016.(VI.26.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

előterjesztés mellékletét képező Kerékpár Kölcsönzési 

Szabályzatot jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester 

 

 

6/A.NAPIREND 
 

 

Tárgya: Döntést igénylő ügyek – Útépítés, útfelújítás 

 

 

A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés az 8. 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 Ady 

utca felújítását. 

 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete akként 

dönt, hogy az Ady utca aszfaltburkolatát újítatja fel az 

Önkormányzat 2016. évi költségvetésében 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 

Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság ülésére az 

ajánlatokat a polgármester terjessze be. 

 

Határidő: 2016.augusztus 20.  

Felelős: polgármester, jegyző 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 

 

 



 

42/2016.(VI.23.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete akként 

dönt, hogy az Ady utca aszfaltburkolatát újítatja fel az 

Önkormányzat 2016. évi költségvetésében 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 

Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság ülésére az 

ajánlatokat a polgármester terjessze be. 

 

Határidő: 2016.augusztus 20.  

Felelős: polgármester, jegyző 

 

6/B.NAPIREND 
 

 

Tárgya: Döntést igénylő ügyek – Avar és kerti hulladék 

égetésére vonatkozó rendelet módosítása 

 

 

A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés az 9. sz. 

mellékletben. 

 

Gaál Jenőné települési képviselő: 

 

Nem jó egy napra visszaszorítani az avar és kerti hulladék 

égetést. 

 

Bittmann Zsolt települési képviselő: 

 

Aki dolgozik és tüzelni akar meg fogja tenni, csak 

szabálytalanségra fogjuk az embereket sarkalni, mert akkor is 

el fogja tüzelni a kerti hulladékot szombaton. 

 

Violáné Pintér Rozália települési képviselő: 

 

Ha valaki letakarítja a kertjét de pénteken későn ér haza, nem 

tudja megoldani csak szombaton az égetést 

 

 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az avar és kerti hulladék 

égetésére vonatkozó szabályokról szóló 11/2008. (X.30.) 

önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó, az 

előterjesztés melléklete szerinti rendelet-tervezetet 

terjeszti elő szavazásra. 

 

 



 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 0 igen szavazattal, 6 nem és tartózkodás 

nélkül nem fogadja el az avar és kerti hulladék égetésére 

vonatkozó szabályokról szóló 11/2008. (X.30.) önkormányzati 

rendelet módosítását. 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

Radicsné Kincses Mária polgármester megköszönte a meghívottak 

megjelenését, majd a Képviselő-testületi ülést bezárta. 

 

 

                              K.m.f. 

 

 

 

 

    Radicsné Kincses Mária             dr. Cseresznyák Klára 

         polgármester                         jegyző 


