
 

KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

KÉPVISELŐTESTÜLETE 

9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 

 

 

1-10/2016 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 

Polgármesteri Hivatal nagytermében 2016. szeptember 28-án 17.30 

órai kezdettel megtartott rendkívüli 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 

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 

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 

Döntés a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 

vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséről 

Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

 

 



 

4. Napirend 

    Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási    

    Ösztöndíjrendszer 2017. évi pályázathoz 

Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

5. Napirend 

    A 2016. évi költségvetési rendelet módosítása 

Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

6. Napirend 

A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló rendelet 

módosítása 

Előadó: dr. Cseresznyák Klára jegyző 

 

7. Napirend 

    Döntés beiskolázási segélyről 

Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

8. Napirend 

    A Koroncói Tulipános Napközi Otthonos Óvoda SZMSZ-ének  

    felülvizsgálata, beszámoló a 2015/2016-os nevelési évről,  

    a 2016/2017-es nevelési év munkatervének jóváhagyása 

Előadó: Kollerné Kantó Gabriella intézményvezető 

 

9. Napirend 

Döntés a védőnői álláshely betöltésére vonatkozó pályázat 

kiírásáról 

Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

10. 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. 

szeptember 28-án megtartott rendkívüli 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: 

 

 



 

56/2016.(IX.28.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 2016. 

szeptember 28-án megtartott rendkívüli 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: Döntés a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 

vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséről 

  
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 határozati javaslat elfogadását javasolja.  

 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

1./ Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a települési önkormányzatok szociális célú 

tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásról 

szóló pályázati kiírás (továbbiakban Pályázat) alapján 

támogatási igényt nyújt be a Pályázat 3. pontja alapján 154 erdei 

m3 kemény lombos fa fajtájú tűzifa mennyiségre. 

 



 

2./ Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja 

a Pályázat 5. pontjában foglalt feltételt, azaz a támogatáson 

felül az igényelt tűzifa mennyiségre jutó 1.000.-Forint/erdei m3 

+ ÁFA összeget, összesen 195.580.- Forintot azaz 

Egyszázkilencvenötezer-ötszáznyolcvan Forintot önrészként 2016. 

évi költségvetése terhére biztosítja. 

 

3./ Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Pályázat 6. pontjában foglaltak alapján vállalja, és nyilatkozik 

arról, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől 

ellenszolgáltatást nem kér. A szociális célú tűzifát 

térítésmentesen, ingyen biztosítja. 

 

4./ Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja 

továbbá, hogy a tűzifa szállításával kapcsolatos – ideértve a 

rászorulókhoz való eljuttatást is – költségek fedezetét 2016. 

évi költségvetése terhére biztosítja. 

 

5./ Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri 

a jegyzőt, hogy az Önkormányzat igénylését Hivatal útján 

határidőben nyújtsa be, illetve a soron következő költségvetési 

rendelet módosításkor a szükséges előirányzatot 

átcsoportosítással az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében 

biztosítsa. 

 

6./ Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

szociális rászorultság és a 2016. évi igénylés részletes 

feltételeit külön önkormányzati rendeletben a Pályázat 6. 

pontjában foglaltak rendelkezésének alapján szabályozza. 

 

7./ Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri 

a jegyzőt, hogy a rendelet-tervezetet készítse el, és a soron 

következő testületi ülésen (legkésőbb 2016. október 30. napjáig) 

terjessze azt a Képviselő-testület elé. 

 

Határidő: 1,2,3,4, pontok vonatkozásában 2016. szeptember 30. 

Felelős: jegyző 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és  

tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta: 

 

57/2016.(IX.28.)Határozat 

 

1./ Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a települési önkormányzatok szociális célú 

tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásról 

szóló pályázati kiírás (továbbiakban Pályázat) alapján 

támogatási igényt nyújt be a Pályázat 3. pontja alapján 154 erdei 

m3 kemény lombos fa fajtájú tűzifa mennyiségre. 

 

 

 



 

2./ Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja 

a Pályázat 5. pontjában foglalt feltételt, azaz a támogatáson 

felül az igényelt tűzifa mennyiségre jutó 1.000.-Forint/erdei m3 

+ ÁFA összeget, összesen 195.580.- Forintot azaz 

Egyszázkilencvenötezer-ötszáznyolcvan Forintot önrészként 2016. 

évi költségvetése terhére biztosítja. 

 

3./ Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Pályázat 6. pontjában foglaltak alapján vállalja, és nyilatkozik 

arról, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől 

ellenszolgáltatást nem kér. A szociális célú tűzifát 

térítésmentesen, ingyen biztosítja. 

 

4./ Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja 

továbbá, hogy a tűzifa szállításával kapcsolatos – ideértve a 

rászorulókhoz való eljuttatást is – költségek fedezetét 2016. 

évi költségvetése terhére biztosítja. 

 

5./ Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri 

a jegyzőt, hogy az Önkormányzat igénylését Hivatal útján 

határidőben nyújtsa be, illetve a soron következő költségvetési 

rendelet módosításkor a szükséges előirányzatot 

átcsoportosítással az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében 

biztosítsa. 

 

6./ Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

szociális rászorultság és a 2016. évi igénylés részletes 

feltételeit külön önkormányzati rendeletben a Pályázat 6. 

pontjában foglaltak rendelkezésének alapján szabályozza. 

 

7./ Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri 

a jegyzőt, hogy a rendelet-tervezetet készítse el, és a soron 

következő testületi ülésen (legkésőbb 2016. október 30. napjáig) 

terjessze azt a Képviselő-testület elé. 

 

Határidő: 1,2,3,4, pontok vonatkozásában 2016. szeptember 30. 

Felelős: jegyző 

 

 

 

 

4 .NAPIREND 

 
Tárgya: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási    

Ösztöndíjrendszer 2017. évi pályázathoz 

 

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 csatlakozik 

a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, 

illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok 

támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulójához. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

csatlakozási nyilatkozat aláírására és a pályázat kiírás 

közzétételére. 

 

Határidő: 2016. szeptember 30. 

Felelős: polgármester 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és  

tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta: 

 

58/2016.(IX.28.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik 

a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, 

illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok 

támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulójához. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

csatlakozási nyilatkozat aláírására és a pályázat kiírás 

közzétételére. 

 

Határidő: 2016. szeptember 30. 

Felelős: polgármester 

 

 

  

5.NAPIREND 

 
Tárgya: A 2016. évi költségvetési rendelet módosítása 

  
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 7 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és megalkotta a 

7/2016.(IX.29.) RENDELETÉT. (8. sz. melléklet). 
 

 

 

 

 

6.NAPIREND 

 
Tárgya: A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló rendelet 

módosítása 

  
Írásos előterjesztés az 9. sz. mellékletben, rendelettervezet a 

10. és 11. 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.  

 

Kelemen Frigyes települési képviselő, a Ügyrendi és Szociális 

Bizottság elnöke: 

 

Beszámol arról, hogy az előterjesztést a Ügyrendi és Szociális 

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 7 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és megalkotta a 

8/2016.(IX.29.) RENDELETÉT. (12. sz. melléklet). 
 

 

 

 



 

Radicsné Kincses Mária polgármester a mellékletben szereplő 

rendelet tervezetet teszi fel szavazásra. 

 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és megalkotta a 

8/2016.(IX.29.)RENDELETÉT. (13. sz. melléklet). 
 

 

 

7.NAPIREND 

 
Tárgya: Döntés beiskolázási segélyről 

  
Írásos 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 Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. évi 

költségvetésében az egyéb nem intézményi Pénzbeli ellátások 

keretösszege előirányzatán belül beiskolázási segély kiadásaira 

előirányzott összeg terhére iskolakezdési támogatás kifizetését 

rendeli el a következők szerint: 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi 
gyermekvédelmi ellátásról szóló rendelete alapján tanulónként 

10.000.-Ft iskolakezdési támogatást nyújt a Koroncói II. 

Rákóczi Ferenc Általános Iskolába járó gyermeket nevelő 

családoknak. 

2. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi 
gyermekvédelmi ellátásról szóló rendelete alapján tanulónként 

15.000.-Ft iskolakezdési támogatást nyújt a Koroncó községben 

állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező és 

életvitelszerűen Koroncón élő középiskolai tanulók részére. 

3. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi 
gyermekvédelmi ellátásról szóló rendelete alapján a Koroncó 

községben állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 

rendelkező és életvitelszerűen Koroncón élő felsőfokú 

oktatási intézmény nappali tagozatán az első diploma 

megszerzéséhez hallgatói jogviszonyban állók részére 20.000.-

Forint iskolakezdési támogatást nyújt. 

4. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az e 

célra elkülönített 2.000.000.-Forint összegű keretet teljes 

egészében történő felhasználása esetén az igénylés 

függvényében a szükséges keretösszeg átcsoportosításával 



 

engedélyezi, melynek terhére a határozatban foglalt 

támogatási összegek kifizethetőek. 

 

Határidő: azonnal,  

          igénylés és kifizetés 2016. december hó 15. napjáig 

Felelős: jegyző 

 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és  

tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta: 

 

59/2016.(IX.28.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. évi 

költségvetésében az egyéb nem intézményi Pénzbeli ellátások 

keretösszege előirányzatán belül beiskolázási segély kiadásaira 

előirányzott összeg terhére iskolakezdési támogatás kifizetését 

rendeli el a következők szerint: 

5. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi 
gyermekvédelmi ellátásról szóló rendelete alapján tanulónként 

10.000.-Ft iskolakezdési támogatást nyújt a Koroncói II. 

Rákóczi Ferenc Általános Iskolába járó gyermeket nevelő 

családoknak. 

6. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi 
gyermekvédelmi ellátásról szóló rendelete alapján tanulónként 

15.000.-Ft iskolakezdési támogatást nyújt a Koroncó községben 

állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező és 

életvitelszerűen Koroncón élő középiskolai tanulók részére. 

7. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi 
gyermekvédelmi ellátásról szóló rendelete alapján a Koroncó 

községben állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 

rendelkező és életvitelszerűen Koroncón élő felsőfokú 

oktatási intézmény nappali tagozatán az első diploma 

megszerzéséhez hallgatói jogviszonyban állók részére 20.000.-

Forint iskolakezdési támogatást nyújt. 

8. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az e 

célra elkülönített 2.000.000.-Forint összegű keretet teljes 

egészében történő felhasználása esetén az igénylés 

függvényében a szükséges keretösszeg átcsoportosításával 

engedélyezi, melynek terhére a határozatban foglalt 

támogatási összegek kifizethetőek. 

 

Határidő: azonnal,  

          igénylés és kifizetés 2016. december hó 15. napjáig 

Felelős: jegyző 

 

 

 

 

 

 



 

8.NAPIREND 

 
Tárgya: A Koroncói Tulipános Napközi Otthonos Óvoda SZMSZ-ének  

felülvizsgálata, beszámoló a 2015/2016-os nevelési évről,  

a 2016/2017-es nevelési év munkatervének jóváhagyása 

 

  
Írásos 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, az előterjesztésben 

szereplő dokumentumok elfogadását javasolja.  

 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 

Koroncói Tulipános Napközi Otthonos Óvoda SZMSZ-ének  

felülvizsgálatát, a 2015/2016-os nevelési évről szóló 

beszámolót, és a 2016/2017-es nevelési év munkatervét 

jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: intézményvezető 

 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és  

tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta: 

 

60/2016.(IX.28.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 

Koroncói Tulipános Napközi Otthonos Óvoda SZMSZ-ének  

felülvizsgálatát, a 2015/2016-os nevelési évről szóló 

beszámolót, és a 2016/2017-es nevelési év munkatervét 

jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: intézményvezető 

 

 

 

 

 

 



 

9.NAPIREND 

 
Tárgya: Döntés a védőnői álláshely betöltésre vonatkozó pályázat 

kiírásáról 

  
Írásos előterjesztés az 16. 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 úgy dönt, 

hogy a területi védőnői munkakör betöltésére pályázatot ír ki. 

Az elfogadott pályázati kiírás a határozat melléklete. 

 

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: 

 

61/2016.(IX.28.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a területi védőnői munkakör betöltésére pályázatot ír ki. 

Az elfogadott pályázati kiírás a határozat melléklete. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

 

10/A.NAPIREND 
 

Tárgya: Döntést igénylő ügyek – – Konzorciumi együttműködési 

megállapodás jóváhagyása 

 

  
Írásos előterjesztés az 17. 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 javaslatok elfogadását javasolja.  

 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Koroncó 

Községi Sport- és Szabadidősport Egyesülettel (9113 Koroncó, 

Szent László u. 62.) megkötésre kerülő „KONZORCIUMI 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS támogatásban részesített projekt 

megvalósítására” című dokumentumot megismerte, annak tartalmát 

jóváhagyja, egyben felhatalmazza Koroncó Község Önkormányzatának 

képviseletében Radicsné Kincses Mária polgármestert annak 

aláírására. 

 

Határidő: 2016. október 10. 

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: 

 

62/2016.(IX.28.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Koroncó 

Községi Sport- és Szabadidősport Egyesülettel (9113 Koroncó, 

Szent László u. 62.) megkötésre kerülő „KONZORCIUMI 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS támogatásban részesített projekt 

megvalósítására” című dokumentumot megismerte, annak tartalmát 

jóváhagyja, egyben felhatalmazza Koroncó Község Önkormányzatának 

képviseletében Radicsné Kincses Mária polgármestert annak 

aláírására. 

 

Határidő: 2016. október 10. 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete akként dönt, 

hogy a 33/2016.(V.26.) számú határozatával elkülönített 

2.995.149.-Forintból 324.836.-Forintot az Önkormányzat 

tartalékába visszahelyez. 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 

jegyzőt, hogy a soron következő költségvetési rendelet 

módosításakor a határozatban foglalt összeget csoportosítsa át. 

 

Határidő: soron következő költségvetési rendelet módosítás 

Felelős: jegyző 



 

 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és  

tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta: 

 

63/2016.(IX.28.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete akként dönt, 

hogy a 33/2016.(V.26.) számú határozatával elkülönített 

2.995.149.-Forintból 324.836.-Forintot az Önkormányzat 

tartalékába visszahelyez. 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 

jegyzőt, hogy a soron következő költségvetési rendelet 

módosításakor a határozatban foglalt összeget csoportosítsa át. 

 

Határidő: soron következő költségvetési rendelet módosítás 

Felelős: jegyző 

 

 

 

 

10/B.NAPIREND 
 

Tárgya: Döntést igénylő ügyek – Ingatlan vásárlási szándék 

  
Írásos előterjesztés az 18. 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 javaslatokat elfogadását javasolja.  

 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete akként 

dönt, hogy értékesíti a kizárólagos tulajdonában álló Koroncó, 

435/25 hrsz-ú 3296 m2 területű kivett beépítetlen területű 

ingatlanát.  

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 

jegyzőt, hogy az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való 

gazdálkodás szabályairól szóló 14/2012.(XI.30.) számú 

rendeletben foglaltak figyelembevételével az értékbecslést 

készítesse el, majd annak rendelkezésre állását követően az 

értékesítéshez szükséges iratanyagot (pályázati felhívás, 

ingatlan licit) készítse elő jóváhagyásra. 



 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

ingatlan értékbecslésének költségének fedezetét 2016. évi 

költségvetése terhére biztosítja. 

 

Határidő: 2016. október 30. 

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: 

 

64/2016.(IX.28.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete akként 

dönt, hogy értékesíti a kizárólagos tulajdonában álló Koroncó, 

435/25 hrsz-ú 3296 m2 területű kivett beépítetlen területű 

ingatlanát.  

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 

jegyzőt, hogy az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való 

gazdálkodás szabályairól szóló 14/2012.(XI.30.) számú 

rendeletben foglaltak figyelembevételével az értékbecslést 

készítesse el, majd annak rendelkezésre állását követően az 

értékesítéshez szükséges iratanyagot (pályázati felhívás, 

ingatlan licit) készítse elő jóváhagyásra. 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

ingatlan értékbecslésének költségének fedezetét 2016. évi 

költségvetése terhére biztosítja. 

 

Határidő: 2016. október 30. 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

 

 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete akként dönt, 

hogy a Koroncó, Rákóczi u. 66. sz. alatt lévő 47/1 hrsz-ú 1935 

m2 alapterületű ingatlant 4.500.000.- Forint vételi árért meg 

kívánja vásárolni. 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy az adás-vétellel kapcsolatos 

jogügyletben az Önkormányzatot képviselje és az Önkormányzat 

által megajánlott vételi ár elfogadása esetén a szerződést 

megkösse, az aláírja. 

 

Határidő: 2016. október 30. 

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: 



 

 

65/2016.(IX.28.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete akként dönt, 

hogy a Koroncó, Rákóczi u. 66. sz. alatt lévő 47/1 hrsz-ú 1935 

m2 alapterületű ingatlant 4.500.000.- Forint vételi árért meg 

kívánja vásárolni. 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy az adás-vétellel kapcsolatos 

jogügyletben az Önkormányzatot képviselje és az Önkormányzat 

által megajánlott vételi ár elfogadása esetén a szerződést 

megkösse, az aláírja. 

 

Határidő: 2016. október 30. 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

 

 

10/C.NAPIREND 
 

Tárgya: Döntést igénylő ügyek – Koroncó Tulipános Napközi 

Otthonos Óvoda (konyha) státuszbővítési kérelme 

 

Írásos előterjesztés az 19. 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 akként dönt, 

hogy a Koroncói Tulipános Napközi Otthonos Óvoda Főzőkonyháján 

a státszbővítést 1 fővel engedélyezi határozott időtartamra 

2016. június hó 30. napjáig. 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza Kollerné Kantó Gabriella intézményvezetőt, hogy a 

státuszbővítéssel kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket hajtsa 

végre. 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a személyi 

juttatás többletköltségét saját bevételei terhére biztosítja. 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 

jegyzőt, hogy a soron következő költségvetési rendelet 

módosításakor a bérfinanszírozáshoz szükséges fedezetet 

(1.400.000.-Forint/9 hó) az önkormányzat saját bevétele terhére 

átcsoportosítással biztosítsa. 

 



 

Határidő: azonnal 

Felelős: intézményvezető, jegyző 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és  

tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta: 

 

66/2016.(IX.28.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete akként dönt, 

hogy a Koroncói Tulipános Napközi Otthonos Óvoda Főzőkonyháján 

a státszbővítést 1 fővel engedélyezi határozott időtartamra 

2016. június hó 30. napjáig. 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza Kollerné Kantó Gabriella intézményvezetőt, hogy a 

státuszbővítéssel kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket hajtsa 

végre. 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a személyi 

juttatás többletköltségét saját bevételei terhére biztosítja. 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 

jegyzőt, hogy a soron következő költségvetési rendelet 

módosításakor a bérfinanszírozáshoz szükséges fedezetet 

(1.400.000.-Forint/9 hó) az önkormányzat saját bevétele terhére 

átcsoportosítással biztosítsa. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: intézményvezető, jegyző 

 

 

10/D.NAPIREND 

 
Tárgya: Döntést igénylő ügyek – Az egészségügyi alapellátási 

körzetekről szóló rendelet  

 

Írásos előterjesztés az 20. sz. mellékletben, rendelettervezet 

a 21. 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 7 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és megalkotta a 

10/2016.(IX.29.) RENDELETÉT. (22. sz. melléklet). 
 



 

 

10/E.NAPIREND 
 

Tárgya: Döntést igénylő ügyek – Csatlakozási konstrukció az 

önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez KÖFOP-

1.2.1-VEKOP-16 

 

Írásos előterjesztés az 23. 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 annak 

érdekében, hogy az önkormányzat - a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 114. §-ában, 

illetve az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016.  (VIII. 

31.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint - az 

önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozási 

kötelezettségének eleget tehessen, felhatalmazza Radicsné 

Kincses Mária polgármestert, hogy Koroncó Község Önkormányzata 

nevében a KÖFOP-1.2.1-VEKOP 16 azonosító jelű „Csatlakozási 

konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos 

kiterjesztéséhez” című felhívás alapján a támogatási jogviszony 

létrejötte esetén a kedvezményezetti jogokat és 

kötelezettségeket gyakorolja.  

 

 

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: 

 

67/2016.(IX.28.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete annak 

érdekében, hogy az önkormányzat - a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 114. §-ában, 

illetve az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016.  (VIII. 

31.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint - az 

önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozási 

kötelezettségének eleget tehessen, felhatalmazza Radicsné 

Kincses Mária polgármestert, hogy Koroncó Község Önkormányzata 

nevében a KÖFOP-1.2.1-VEKOP 16 azonosító jelű „Csatlakozási 



 

konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos 

kiterjesztéséhez” című felhívás alapján a támogatási jogviszony 

létrejötte esetén a kedvezményezetti jogokat és 

kötelezettségeket gyakorolja.  

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

10/F.NAPIREND 
 

Tárgya: Döntést igénylő ügyek – Megbízási szerződés 

többletfeladat elvégzésére 

 

Írásos előterjesztés az 24. 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 akként dönt, 

hogy a település üzemeltetéssel kapcsolatos többletfeladatok 

maradéktalan elvégzése érdekében 2016. október hó 03. naptól 

határozatlan időre szóló megbízási szerződést köt. A megbízási 

díj összegét nettó 35.000.-Forint/hó összegben határozza meg a 

Képviselő-testület. 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármester, hogy a feladatellátás folyamatos 

ellátása érdekében a határozatban foglaltakat hajtsa végre. 

 

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: 

 

68/2016.(IX.28.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete akként dönt, 

hogy a település üzemeltetéssel kapcsolatos többletfeladatok 

maradéktalan elvégzése érdekében 2016. október hó 03. naptól 

határozatlan időre szóló megbízási szerződést köt. A megbízási 

díj összegét nettó 35.000.-Forint/hó összegben határozza meg a 

Képviselő-testület. 



 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármester, hogy a feladatellátás folyamatos 

ellátása érdekében a határozatban foglaltakat hajtsa végre. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

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 


