
 

KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

KÉPVISELŐTESTÜLETE 

9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 

 

614/2018 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 

Polgármesteri Hivatal nagytermében 2018. február 15-én 17.30 

órai kezdettel megtartott üléséről. 

 

Jelen vannak: 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester 

Basák Imre települési képviselő 

Gaál Jenőné települési képviselő 

Kelemen Frigyes települési képviselő 

Madarász István települési képviselő 

Dr. Cseresznyák Klára jegyző tanácskozási joggal 

Kelemen-Máté Kinga 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. 

 

Bittmann Zsolt és Violáné Pintér Rozália 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 2018. évi munkaterv jóváhagyása 

Előadó: dr. Cseresznyák Klára jegyző 

 

 

4. Napirend 

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének tárgyalása 

Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

        dr. Cseresznyák Klára jegyző 

 

5. Napirend 

A 2018. évi költségvetésben a civil szervezetek támogatására 

jóváhagyott támogatási keret felosztására vonatkozó pályázat 

kiírása 

Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

6. Napirend 

A polgármester 2018.évi szabadságolási tervének jóváhagyása 

    Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

7. Napirend 

Döntést igénylő ügyek 

 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 2018. 

február 15-én 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: 

 

 

5/2018.(II.15.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 2018. 

február 15-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: A 2018. évi munkaterv jóváhagyása 

  
Írásos előterjesztés az 5. sz. mellékletben. 

 

Kelemen Frigyes Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság 

elnöke: 

 

Beszámol arról, hogy napirendet a Ügyrendi és Szociális  

Bizottság megtárgyalta, javasolja a határozati javaslat 

elfogadását. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 44. §-ában, valamint a Képviselőtestület és szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 4/2011. (IV. 22.) 

önkormányzati rendeletében foglaltak alapján a melléklet 

szerinti tartalommal Koroncó Község Önkormányzata Képviselő-

testületének 2018. évi Munkatervét 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: 

 

 

6/2018.(II.15.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 44. §-ában, valamint a Képviselőtestület és szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 4/2011. (IV. 22.) 

önkormányzati rendeletében foglaltak alapján a melléklet 

szerinti tartalommal Koroncó Község Önkormányzata Képviselő-

testületének 2017. évi Munkatervét elfogadja. 

 



 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 

 

 

 

4.NAPIREND 

 
Tárgya: Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének tárgyalása 

 

Írásos előterjesztés a 6. sz. mellékletben, rendelettervezet a 

7. sz. mellékletben. 

 

Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke: 

 

Beszámol arról, hogy napirendet a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság megtárgyalta, a rendelet-tervezet 

elfogadását javasolja.  

 

Radicsné Kincses Mária polgármester a mellékletben szereplő 

rendelet tervezetet teszi fel szavazásra. 

 
Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 5 fő vett részt, a 

Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül elfogadta és megalkotta a 

1/2018.(II.16.) RENDELETÉT. (8. sz. melléklet) 
 

 

5.NAPIREND 

 
Tárgya: A 2018. évi költségvetésben a civil szervezetek 

támogatására jóváhagyott támogatási keret felosztására vonatkozó 

pályázat kiírása 

 

Írásos előterjesztés a 9. sz. mellékletben. 

 

Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke: 

 

Beszámol arról, hogy napirendet a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság megtárgyalta, javasolja a 

határozati javaslat elfogadását. 

 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

elhatározza, hogy 2018. évben a településen működő, ott 

székhellyel rendelkező civil szervezet (a civil társaság, 

illetve a Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület – a párt 

kivételével-, valamint az alapítvány) részére pályázati 



 

rendszerben juttat pénzbeli önkormányzati támogatást, a pályázó 

cél szerinti működésének támogatására. A pályázati eljárás során 

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. 

évi CLXXXIII. tv. rendelkezéseit alkalmazni kell. 

2. 2018. évben a jelen határozat 1. pontjában meghatározott 

szervezetek 3.400.000.-Ft pályázati keretösszegre pályázhatnak. 

3. A Képviselő-testület elfogadja a jelen előterjesztés 

mellékletét képező Pályázati Kiírást, Pályázati Adatlapot, 

mellékletét, melyeket a pályázati eljárás során alkalmazni kell. 

4. A pályázatokat 2018. március 1. napjáig Koroncó Község 

jegyzőjéhez kell benyújtani egy eredeti és egy másolati 

példányban. A pályázatok bírálatát a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság soron következő ülésén elbírálja, 

a pályázatokról az érdemi döntést a Képviselő-testület soron 

következő ülésén hozza meg. 

5. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a 

pályázati eljárás során szükséges felhívásokat, 

jognyilatkozatokat és egyéb nyilatkozatokat megtegye. 

6. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a pályázati 

kiírás adminisztratív feladatait lássa el, a pályázati felhívást 

bocsássa ki, tegye közzé, a hiánypótlások szükségességéről 

döntsön, a pályázatokat elbírálásra és döntésre az illetékes 

bizottság és a Képviselő-testület elé terjessze. 

 

Határidő: folyamatos 

          felhívás közzétételére: 2018. február 16. 

          egyebekre: 2018. március 1. 

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: 

 

7/2018.(II.15.)Határozat 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

elhatározza, hogy 2018. évben a településen működő, ott 

székhellyel rendelkező civil szervezet (a civil társaság, 

illetve a Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület – a párt 

kivételével-, valamint az alapítvány) részére pályázati 

rendszerben juttat pénzbeli önkormányzati támogatást, a pályázó 

cél szerinti működésének támogatására. A pályázati eljárás során 

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. 

évi CLXXXIII. tv. rendelkezéseit alkalmazni kell. 

2. 2018. évben a jelen határozat 1. pontjában meghatározott 

szervezetek 3.400.000.-Ft pályázati keretösszegre pályázhatnak. 

3. A Képviselő-testület elfogadja a jelen előterjesztés 

mellékletét képező Pályázati Kiírást, Pályázati Adatlapot, 

mellékletét, melyeket a pályázati eljárás során alkalmazni kell. 

4. A pályázatokat 2018. március 1. napjáig Koroncó Község 

jegyzőjéhez kell benyújtani egy eredeti és egy másolati 



 

példányban. A pályázatok bírálatát a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság soron következő ülésén elbírálja, 

a pályázatokról az érdemi döntést a Képviselő-testület soron 

következő ülésén hozza meg. 

5. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a 

pályázati eljárás során szükséges felhívásokat, 

jognyilatkozatokat és egyéb nyilatkozatokat megtegye. 

6. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a pályázati 

kiírás adminisztratív feladatait lássa el, a pályázati felhívást 

bocsássa ki, tegye közzé, a hiánypótlások szükségességéről 

döntsön, a pályázatokat elbírálásra és döntésre az illetékes 

bizottság és a Képviselő-testület elé terjessze. 

 

Határidő: folyamatos 

          felhívás közzétételére: 2018. február 16. 

          egyebekre: 2018. március 1. 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

 

6.NAPIREND 

 
Tárgya: A polgármester 2018. évi szabadságolási tervének 

jóváhagyása 

 

Írásos előterjesztés a 10. sz. mellékletben. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

1.Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Radicsné 

Kincses Mária polgármester 2018. évi fizetett szabadságát az 

alábbiak szerint állapítja meg: 

- Alapszabadság: 25 nap 

- Pótszabadság: 14 nap 

- Gyermekek utáni pótszabadság: 2 nap 

2018. évi szabadság: 41 nap 

2017. évről áthozott fizetett szabadság: 5 nap 

Összesen igénybe vehető szabadság: 46 nap 

2.A képviselő-testület Radicsné Kincses Mária polgármester 

részére a 2017. évi fizetett szabadságának a kivételét az alábbi 

szabadságolási terv szerint engedélyezi: 

2018. január 2.,18., 25.  3 nap 

_________________________ 

 

2018. február 5.            1 nap 

 február 26-tól 28-ig  3 nap 

 március 29-től április 3-ig. 2 nap 

 május 17-től 23-ig   4 nap 

 június 21-től 22-ig  2 nap 

     július 2-től 6-ig            5 nap 

     július 23-tól 31-ig          7 nap  



 

augusztus 21-től 31-ig  9 nap 

szeptember 19-től 21-ig  3 nap 

november 5-től 9-ig    5 nap 

december 27-től 28-ig     2 nap 

 

 Összesen 45 nap 

 

3. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri 

a polgármestert, hogy a szabadáság igénybevételéről a képviselő-

testületnek a következő ülésen számoljon be. 

4. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri 

a jegyzőt, hogy a határozatban foglaltakat vezesse fel a 

polgármester szabadáság nyilvántartásába. 

 

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: 

 

8/2018.(II.15.)Határozat 

 

1.Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Radicsné 

Kincses Mária polgármester 2018. évi fizetett szabadságát az 

alábbiak szerint állapítja meg: 

- Alapszabadság: 25 nap 

- Pótszabadság: 14 nap 

- Gyermekek utáni pótszabadság: 2 nap 

2018. évi szabadság: 41 nap 

2017. évről áthozott fizetett szabadság: 5 nap 

Összesen igénybe vehető szabadság: 46 nap 

2.A képviselő-testület Radicsné Kincses Mária polgármester 

részére a 2017. évi fizetett szabadságának a kivételét az alábbi 

szabadságolási terv szerint engedélyezi: 

2018. január 2.,18., 25.  3 nap 

_________________________ 

 

2018. február 5.            1 nap 

 február 26-tól 28-ig  3 nap 

 március 29-től április 3-ig. 2 nap 

 május 17-től 23-ig   4 nap 

 június 21-től 22-ig  2 nap 

     július 2-től 6-ig            5 nap 

     július 23-tól 31-ig          7 nap  

augusztus 21-től 31-ig  9 nap 

szeptember 19-től 21-ig  3 nap 

november 5-től 9-ig    5 nap 

december 27-től 28-ig     2 nap 

 



 

 Összesen 45 nap 

 

 

3. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri 

a polgármestert, hogy a szabadáság igénybevételéről a képviselő-

testületnek a következő ülésen számoljon be. 

4. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri 

a jegyzőt, hogy a határozatban foglaltakat vezesse fel a 

polgármester szabadáság nyilvántartásába. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 

 

 

7/A.NAPIREND 

 
Tárgya: Döntést igénylő ügyek – Tekepálya használati díjának 

meghatározása 

 

Írásos előterjesztés a 11. sz. mellékletben. 

 

Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke: 

 

Beszámol arról, hogy napirendet a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság megtárgyalta, javasolja a 

határozati javaslat elfogadását. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Sportkomplexum tekepálya használatáért fizetendő díjat 2018. 

március 15-től kezdődően 1.000Ft/óra/sáv összegben határozza 

meg. A Koroncói Sport- és Szabadidősport Egyesület Amatőr Teke 

Szakosztálya a tekepálya használatáért díjat nem fizet. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 

előterjesztés mellékletét képező módosított bérleti szerződést 

a KLAMA Bt. bérlővel megkösse. 

 

Határidő: szerződés módosítására 2018. február 28. 

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: 

 

9/2018.(II.15.)Határozat 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Sportkomplexum tekepálya használatáért fizetendő díjat 2018. 



 

március 15-től kezdődően 1.000Ft/óra/sáv összegben határozza 

meg. A Koroncói Sport- és Szabadidősport Egyesület Amatőr Teke 

Szakosztálya a tekepálya használatáért díjat nem fizet. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 

előterjesztés mellékletét képező módosított bérleti szerződést 

a KLAMA Bt. bérlővel megkösse. 

 

Határidő: szerződés módosítására 2018. február 28. 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

 

 

7/B.NAPIREND 

 
Tárgya: Döntést igénylő ügyek – Egyházmegyei Levéltár 

támogatása 

 

Írásos előterjesztés a 12. sz. mellékletben. 

 

Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke: 

 

Beszámol arról, hogy napirendet a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság megtárgyalta, javasolja 50.000.-

Ft támogatást nyújtani az Egyházmegyei Levéltár részére. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 50.000,- 

Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyújt az Egyházmegyei 

Levéltár – Győr részére a koroncói anyakönyvek, lehetőség 

szerint elsősorban a Koroncó, Vegyes anyakönyv I. (ker. 1721-

1766, ház. 1748-1753) restaurálására. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

támogatási szerződés megkötésére, a szükséges nyilatkozatok 

megtételére. 

 

Határidő: 30 nap 

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: 

 

10/2018.(II.15.)Határozat 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 50.000,- 

Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyújt az Egyházmegyei 

Levéltár – Győr részére a koroncói anyakönyvek, lehetőség 

szerint elsősorban a Koroncó, Vegyes anyakönyv I. (ker. 1721-

1766, ház. 1748-1753) restaurálására. 



 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

támogatási szerződés megkötésére, a szükséges nyilatkozatok 

megtételére. 

 

Határidő: 30 nap 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

 

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 


