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112/2018 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 

Polgármesteri Hivatal nagytermében 2018. január 23-án 17.00 órai 

kezdettel megtartott üléséről. 

 

Jelen vannak: 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester 

Basák Imre települési képviselő 

Gaál Jenőné települési képviselő 

Kelemen Frigyes 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. 

 
 

Radicsné Kincses Mária polgármester a meghívóban (2.sz. 

melléklet) közzétett napirendek tárgyalásán a tárgyalási 

sorrendre az alábbiak szerint tesz javaslatot: 

 

1. Napirend  

EFOP-1.3.7-17 kódszámú „ A társadalmi kohézió erősítése az 

egyházak és civil szerveztek közösségfejlesztő 

tevékenységének bővítésével” c. felhívás – Társadalmi 

együttélés javítása Koroncó településen című nyertes pályázat 

megvalósításával kapcsolatos egyeztetés 

Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

2. Napirend 

Döntéshozatal az óvoda nyári zárva tartásának időpontjáról 

Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

3. Napirend 

Együttműködési megállapodás felülvizsgálata 

 Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 



 

 

        

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 2018. 

január 23-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: 

 

1/2018.(I.23.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 2018. 

január 23-án megtartott ülés napirendi pontjait elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

 

1. NAPIREND 

 
Tárgya: EFOP-1.3.7-17 kódszámú „ A társadalmi kohézió erősítése 

az egyházak és civil szerveztek közösségfejlesztő 

tevékenységének bővítésével” c. felhívás – Társadalmi együttélés 

javítása Koroncó településen című nyertes pályázat  

megvalósításával kapcsolatos egyeztetés 

 

 

Írásos előterjesztés az 3. sz. mellékletben. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte 

az EFOP-1-3-7-17 kódszámú felhívásra benyújtott „Társadalmi 

együttélés javítása Koroncó településen” című támogatási kérelem 

szakmai tervét. 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete akként dönt, 

hogy a projektmegvalósítás időszakában együttműködik a Czinka 

Panna Roma Kulturális Egyesület és a Regionális Szociális 

Intézményfenntartó Központ konzorciumával.  

 

 



Koroncó Község Önkormányzata a projekt megvalósításának időszaka 

alatt helyszínt biztosít a rendezvények lebonyolításához és 

közreműködik az önkéntes klub szervezésében. 

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a projekt 

megvalósításának ideje alatt az eredményes együttműködés 

érdekében a szükséges intézkedéseket a Képviselő-testület által 

vállaltak tekintetében szükség esetén tegye meg.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 5 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 

2/2018.(I.23.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte 

az EFOP-1-3-7-17 kódszámú felhívásra benyújtott „Társadalmi 

együttélés javítása Koroncó településen” című támogatási kérelem 

szakmai tervét. 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete akként dönt, 

hogy a projektmegvalósítás időszakában együttműködik a Czinka 

Panna Roma Kulturális Egyesület és a Regionális Szociális 

Intézményfenntartó Központ konzorciumával.  

Koroncó Község Önkormányzata a projekt megvalósításának időszaka 

alatt helyszínt biztosít a rendezvények lebonyolításához és 

közreműködik az önkéntes klub szervezésében. 

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a projekt 

megvalósításának ideje alatt az eredményes együttműködés 

érdekében a szükséges intézkedéseket a Képviselő-testület által 

vállaltak tekintetében szükség esetén tegye meg.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 
 

2. NAPIREND 

 
Tárgya: Döntéshozatal az óvoda nyári zárva tartásának 

időpontjáról 

 

Írásos előterjesztés az 4. sz. mellékletben. 

 



Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Koroncói 

Tulipános Napközi Otthonos Óvoda (9113 Koroncó, Rákóczi u. 39.) 

nyári zárva tartásának időpontját az alábbiak szerint határozza 

meg:  

A Koroncói Tulipános Napközi Otthonos Óvoda (9113. Koroncó, 

Rákóczi u. 39.) nyári zárva tartásának időpontja: 2018. 

augusztus 13. - 2018. augusztus 31. 

 

A Képviselő-testület megbízza az intézményvezető asszonyt, hogy 

az óvoda nyári zárva tartásának időpontjáról, ezen döntés 

meghozatalát követően, 2018. február hó 15. napjáig  

tájékoztassa a szülőket.  

 

Felelős: Kollerné Kantó Gabriella intézményvezető 

Határidő: 2018. február 15. 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 5 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 

3/2018.(I.23.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Koroncói 

Tulipános Napközi Otthonos Óvoda (9113 Koroncó, Rákóczi u. 39.) 

nyári zárva tartásának időpontját az alábbiak szerint határozza 

meg:  

A Koroncói Tulipános Napközi Otthonos Óvoda (9113. Koroncó, 

Rákóczi u. 39.) nyári zárva tartásának időpontja: 2018. 

augusztus 13. - 2018. augusztus 31. 

 

A Képviselő-testület megbízza az intézményvezető asszonyt, hogy 

az óvoda nyári zárva tartásának időpontjáról, ezen döntés 

meghozatalát követően, 2018. február hó 15. napjáig  

tájékoztassa a szülőket.  

 

Felelős: Kollerné Kantó Gabriella intézményvezető 

Határidő: 2018. február 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.NAPIREND 

 
Tárgya:  Együttműködési megállapodás felülvizsgálata 

 

 

Írásos előterjesztés a 5. sz. mellékletben. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felülvizsgálta a Koroncói Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal 

2012. évben megkötött, legutóbb a 7/2016. (II.11.)Kt. 

határozattal elfogadott módosított együttműködési 

megállapodást, és megállapította, hogy annak módosítása nem 

indokolt, az változatlan tartalommal marad hatályban. 

 

 

Határidő: azonnal 

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: 

 

4/2018.(I.23.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felülvizsgálta a Koroncói Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal 

2012. évben megkötött, legutóbb a 7/2016. (II.11.)Kt. 

határozattal elfogadott módosított együttműködési 

megállapodást, és megállapította, hogy annak módosítása nem 

indokolt, az változatlan tartalommal marad hatályban. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

 

 

 

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 



 


