
 

KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

KÉPVISELŐTESTÜLETE 

9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 

 

 

1-5/2017 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 

Polgármesteri Hivatal nagytermében 2017. május 25-én 17.30 

órai kezdettel megtartott üléséről. 

 

Jelen vannak: 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester 

Basák Imre települési képviselő 

Bittmann Zsolt Mihály települési képviselő 

Gaál Jenőné települési képviselő 

Kelemen Frigyes települési képviselő 

Violáné Pintér Rozália települési képviselő 

Dr. Cseresznyák Klára jegyző tanácskozási joggal 

Pintér Lászlóné 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 István 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 

2016. évi belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása 

Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

        Dr. Cseresznyák Klára jegyző 



 

 

4. Napirend 

2016. évi költségvetési rendelet módosítása 

Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

        Dr. Cseresznyák Klára jegyző 

 

5. Napirend 

2016. évi zárszámadás 

Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

        Gaál Jenőné Bizottság elnöke 

 

6. Napirend 

A gyermekvédelem helyzetének átfogó értékelése 

Előadó: Dr. Cseresznyák Klára jegyző 

 

7. Napirend 

Az anyakönyvi rendelet módosítása 

Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

8. Napirend 

A Koroncói Tulipános Napközi Otthonos Óvoda beszámolója a 

tanévindítás feltételrendszeréről 

Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

9. Napirend 

A Koroncó Községért Közalapítvány beszámolója 

Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

         

 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 2017. 

május 25-én 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: 

 

26/2017.(V.25.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 2017. 

május 25-én 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: 2016. 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 2016. 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 6 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

27/2017.(V.25.)Határozat 

 

1.Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a 2016. 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: 2016. évi költségvetési rendelet módosítása 

  
Rendelettervezet a 6. 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 6 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és megalkotta a 

6/2017.(V.26.) RENDELETÉT. (7. sz. melléklet). 
 

 

5.NAPIREND 

 
Tárgya: 2016. évi zárszámadás 

  
Írásos előterjesztés az 8. sz. mellékletben, rendelettervezet 

a 9. 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 6 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és megalkotta a 

7/2017.(V.26.) RENDELETÉT. (10. sz. melléklet). 
 

6.NAPIREND 
 

 

Tárgya: A gyermekvédelem helyzetének átfogó értékelése 

 

A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés az 11. sz. 

mellékletben. 

 



 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. 

évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készített átfogó 

értékelést elfogadja. 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az ismertetett és 

elfogadott értékelést a Gyámhivatal részére küldje meg. 

  
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

28/2017.(V.25.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. 

évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készített átfogó 

értékelést elfogadja. 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az ismertetett és 

elfogadott értékelést a Gyámhivatal részére küldje meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 

 

 

7.NAPIREND 
 

 

Tárgya: Az anyakönyvi rendelet módosítása 

 

Rendelettervezet a 12. sz. mellékeltben. 

 
Radicsné Kincses Mária polgármester a mellékletben szereplő 

rendelet tervezetet teszi fel szavazásra. 

 
A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és megalkotta a 

8/2017.(V.26.) RENDELETÉT. (13. sz. melléklet). 
 

 

8.NAPIREND 
 

 

Tárgya: A Koroncói Tulipános Napközi Otthonos Óvoda 

beszámolója a tanévindítás feltételrendszeréről 

 

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, javasolja a 

beszámoló elfogadását. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

intézményvezetőnek a Koroncói Tulipános Napközi Otthonos Óvoda 

2017/2018-as tanévindításról szóló beszámolóját jóváhagyja. 

 

Határidő: 2017. szeptember 1. 

Felelős: intézményvezető 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

29/2017.(V.25.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

intézményvezetőnek a Koroncói Tulipános Napközi Otthonos Óvoda 

2017/2018-as tanévindításról szóló beszámolóját jóváhagyja. 

 

Határidő: 2017. szeptember 1. 

Felelős: intézményvezető 

 

 

 

9.NAPIREND 
 

 

Tárgya: Koroncó Községért Közalapítvány beszámolója 

 

Írásos előterjesztés a 15. sz. mellékletben. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Koroncó 

Községért Közalapítvány beszámolóját 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: 

 

 



 

30/2017.(V.25.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Koroncó 

Községért Közalapítvány beszámolóját elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

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 


