
KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

KÉPVISELŐTESTÜLETE 

9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 

 

1855/2019 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 

Polgármesteri Hivatal nagytermében 2019. augusztus 15-én 17.00 

órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 

 

Jelen vannak: 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester 

Basák Imre 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 

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 

5 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 

Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása 

Előadó: dr. Cseresznyák Klára jegyző 

 

2. Napirend  

Magyar Falu Program – Petőfi utca burkolat felújítására 

vonatkozó pályázat benyújtása 

Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

   

3. 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 2019. 

augusztus 15-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: 

 

59/2019.(VIII.15.)Határozat 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 2019. 

augusztus 15-én megtartott ülés napirendi pontjait elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

1. NAPIREND 
 

Tárgya: Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása 

 

Írásos előterjesztés az 3. sz. mellékletben 
 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási 

eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23. §-ban kapott 

felhatalmazás alapján Koroncó Község Helyi Választási Bizottsága 

tagjainak az alábbi személyeket választja meg: 

  

Tag:  

1. Horváth Erzsébet 9113 Koroncó, Zrínyi u. 32. 
2. Szabó Ferencné   9113 Koroncó, Zrínyi u. 15. 
3. Simon Péterné    9113 Koroncó, Dózsa Gy. u. 18. 

 

Póttag: 

1. Prohászka Andrásné 9113 Koroncó, Szent István u. 12. 
2. Prohászka Zoltánné 9113 Koroncó, Ady u. 2. 

 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az érintetteket a 

megválasztásukról értesítse. A  Képviselő-testület felkéri a 

polgármestert, hogy a megválasztott HVB tagoktól, póttagoktól 

vegye ki az esküt, és adja át megbízó levelüket. 

 

Határidő: 2019. szeptember 1. 

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: 

 

60/2019.(VIII.15.)Határozat 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási 

eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23. §-ban kapott 

felhatalmazás alapján Koroncó Község Helyi Választási Bizottsága 

tagjainak az alábbi személyeket választja meg: 

  

Tag:  

1. Horváth Erzsébet 9113 Koroncó, Zrínyi u. 32. 

2. Szabó Ferencné   9113 Koroncó, Zrínyi u. 15. 

3. Simon Péterné    9113 Koroncó, Dózsa Gy. u. 18. 

 

Póttag: 

1. Prohászka Andrásné 9113 Koroncó, Szent István u. 12. 

2. Prohászka Zoltánné 9113 Koroncó, Ady u. 2. 

 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az érintetteket a 

megválasztásukról értesítse. A  Képviselő-testület felkéri a 

polgármestert, hogy a megválasztott HVB tagoktól, póttagoktól 

vegye ki az esküt, és adja át megbízó levelüket. 

 

Határidő: 2019. szeptember 1. 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

 

2. NAPIREND 
 

Tárgya: Magyar Falu Program – Petőfi utca burkolat felújítására 

vonatkozó pályázat benyújtása  

 

Írásos előterjesztés az 4. 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 a 

pályázati felhívásban foglaltakat megismerve akként dönt, hogy 

pályázatot nyújt be a Magyar Falu Program keretében meghirdetett 

„Önkormányzati tulajdonú utak felújítása” tárgyú MFP-ÖTU/2019 

kódszámú pályázati kiírásra, cél szerint a Koroncó, Petőfi utca 

(Hrsz:289) útburkolatának felújítására. 

A pályázat címe: Koroncó, Petőfi utca burkolatfelújítása 



Igényelt pályázati támogatás maximuma:   30.000.000.-Ft 

Szükséges saját önerő:                               0.-Ft 

2./ Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

vállalja, hogy eredményes pályázat esetén az Önkormányzat a 

projektet megvalósítja, a megvalósítást követően pedig a záró 

elszámolás jóváhagyásáról szóló döntés hatályba lépését követő 

hónap első napjától számított öt éven át fenntartási 

kötelezettségének eleget tesz. 

3./ Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri 

és felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához 

szükséges jognyilatkozatokat megtegye, a pályázat benyújtásához 

szükséges dokumentumokat aláírja. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

61/2019.(VIII.15.)Határozat 

1./Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

pályázati felhívásban foglaltakat megismerve akként dönt, hogy 

pályázatot nyújt be a Magyar Falu Program keretében meghirdetett 

„Önkormányzati tulajdonú utak felújítása” tárgyú MFP-ÖTU/2019 

kódszámú pályázati kiírásra, cél szerint a Koroncó, Petőfi utca 

(Hrsz:289) útburkolatának felújítására. 

A pályázat címe: Koroncó, Petőfi utca burkolatfelújítása 

Igényelt pályázati támogatás maximuma:   30.000.000.-Ft 

Szükséges saját önerő:                               0.-Ft 

2./ Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

vállalja, hogy eredményes pályázat esetén az Önkormányzat a 

projektet megvalósítja, a megvalósítást követően pedig a záró 

elszámolás jóváhagyásáról szóló döntés hatályba lépését követő 

hónap első napjától számított öt éven át fenntartási 

kötelezettségének eleget tesz. 

3./ Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri 

és felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához 

szükséges jognyilatkozatokat megtegye, a pályázat benyújtásához 

szükséges dokumentumokat aláírja. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

3/A.NAPIREND 

 
Tárgya: Döntést igénylő ügyek – A települési önkormányzatok 

rendkívüli önkormányzati támogatása keretében a rendkívüli 

szociális támogatás iránti igény benyújtása  

 



  
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 Koroncó Község Önkormányzata támogatási igényt nyújt be a 

belügyminiszter és a pénzügyminiszter által meghirdetett, a 

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi 

L. törvény 3. melléklete I. 10. pontja szerinti, a települési 

önkormányzatok rendkívüli támogatása keretében meghirdetett 

Rendkívüli szociális támogatás 2019 pályázatra. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza és felkéri Radicsné 

Kincses Mária polgármestert és dr. Cseresznyák Klára jegyzőt, 

hogy a szükséges intézkedéseket és nyilatkozatokat tegyék meg. 

 

Határidő: benyújtásra 2019. augusztus 15. 

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: 

 

62/2019.(VIII.15.)Határozat 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy Koroncó Község Önkormányzata támogatási igényt nyújt be a 

belügyminiszter és a pénzügyminiszter által meghirdetett, a 

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi 

L. törvény 3. melléklete I. 10. pontja szerinti, a települési 

önkormányzatok rendkívüli támogatása keretében meghirdetett 

Rendkívüli szociális támogatás 2019 pályázatra. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza és felkéri Radicsné 

Kincses Mária polgármestert és dr. Cseresznyák Klára jegyzőt, 

hogy a szükséges intézkedéseket és nyilatkozatokat tegyék meg. 

 

Határidő: benyújtásra 2019. augusztus 15. 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

3/B.NAPIREND 

 
Tárgya: Döntést igénylő ügyek – a szociális gondoskodás helyi 

szabályiaról szóló önkormányzati rendelet módosítása 

 



Írásos előterjesztés az 6. sz. mellékletben, rendelettervezet a 

7. 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 

10/2019.(VIII.16.) RENDELETÉT. (8. sz. melléklet). 
 

 

3/C.NAPIREND 

 
Tárgya: Döntést igénylő ügyek – támogatás-megelőlegezési hitel 

 

Írásos előterjesztés az 9. 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./   A Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

rövid lejáratú (naptári éven belüli) hitel igénybevételét 

rendeli el. 

A  hitel  célja  :  támogatás előfinanszírozása  

(Vidékfejlesztési Program – Külterületi helyi közutak 

fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, 

állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és 

munkagépek beszerzése;  projekt azonosítója:  1825682378)  

                      

       A  hitel  összege :    43.400.000.- Ft 

 

       A  hitel  futamideje :   2019. december 31. 

 

       Hitelfedezet :    Az Önkormányzat Képviselő Testülete 

kötelezettséget vállal: 

 

• a hitel visszafizetésére, valamint arra, hogy 

• a futamidő alatti évek költségvetésébe a felvett hitelt és 

járulékait betervezi és jóváhagyja. 

Az Önkormányzat a hitel fedezeteként ajánlja fel a mindenkor 

hatályos jogszabályok alapján figyelembe vehető valamennyi 

költségvetési bevételét, valamint a hitel céljaként megjelölt 

támogatást. 

 



A Testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből, 

kezességvállalásokból és az igényelt hitelbõl adódó éves 

kötelezettségeit figyelembe véve nem esik a 2011. évi CXCIV. tv. 

10. §. /3/ bekezdésében meghatározott korlátozás alá.  

 

2./ Felhatalmazást ad a Polgármesternek, hogy az 1./ pont 

szerinti feltételekkel történő hitelfelvétel ügyében eljárjon, 

és a hitelszerződést az Önkormányzat képviseletében a Bankkal 

megkösse. 

 

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: 

 

63/2019.(VIII.15.)Határozat  

1./   A Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

rövid lejáratú (naptári éven belüli) hitel igénybevételét 

rendeli el. 

A  hitel  célja  :  támogatás előfinanszírozása  

(Vidékfejlesztési Program – Külterületi helyi közutak 

fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, 

állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és 

munkagépek beszerzése;  projekt azonosítója:  1825682378)  

                      

       A  hitel  összege :    43.400.000.- Ft 

 

       A  hitel  futamideje :   2019. december 31. 

 

       Hitelfedezet :    Az Önkormányzat Képviselő Testülete 

kötelezettséget vállal: 

• a hitel visszafizetésére, valamint arra, hogy 

• a futamidő alatti évek költségvetésébe a felvett hitelt és 

járulékait betervezi és jóváhagyja. 

Az Önkormányzat a hitel fedezeteként ajánlja fel a mindenkor 

hatályos jogszabályok alapján figyelembe vehető valamennyi 

költségvetési bevételét, valamint a hitel céljaként megjelölt 

támogatást. 

 

A Testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből, 

kezességvállalásokból és az igényelt hitelbõl adódó éves 

kötelezettségeit figyelembe véve nem esik a 2011. évi CXCIV. tv. 

10. §. /3/ bekezdésében meghatározott korlátozás alá.  

 

2./ Felhatalmazást ad a Polgármesternek, hogy az 1./ pont 

szerinti feltételekkel történő hitelfelvétel ügyében eljárjon, 

és a hitelszerződést az Önkormányzat képviseletében a Bankkal 

megkösse. 

 



Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

3/D.NAPIREND 

 
Tárgya: Döntést igénylő ügyek – Szavazatszámláló bizottsági 

tagok besorolásának változása a nemzetiségi szavazókör 

megszűnése következtében 

 

Írásos előterjesztés az 10. sz. mellékletben 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

1. Koroncó község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 312. §-ának 

hatályon kívül helyezésére tekintettel a Koroncó település 

megválasztott szavazatszámláló bizottsági tagjai, és a 

szavazatszámláló bizottsági póttagok besorolását a következők 

szerint módosítja: 

 

1.1. Szavazatszámláló Bizottság tagjai települési szinten: 

1. Basák Lászlóné  Koroncó, Rákóczi u. 16. 

2. Farkas Józsefné  Koroncó, Rákóczi u. 10. 

3. Szikora Anita  Koroncó, Széchenyi u. 90. 

4. Nagy Róbertné  Koroncó, Ady E. u. 1. 

5. Polgár András  Koroncó, Szent László u. 40. 

6. Endrei Lóránt  Koroncó, Szent István u. 13. 

 

1.2. Szavazatszámláló Bizottsági póttagjai települési 

szinten:  

1. Havasi Zsuzsanna      Koroncó, Petőfi u. 23. 
2. Erősné Kispál Anita Koroncó, Kossuth u. 18. 

3. Bálint Zoltánné  Koroncó, Szent László u. 46. 

4. Boros Ottóné       Koroncó Hunyadi u. 5. 

5. Kelemen Tiborné  Koroncó, Pere u. 6. 

6. Szakács Endréné      Koroncó, Szent László u. 4. 

7. Horváth Attila Józsefné   Koroncó, Széchenyi u. 107. 
8. Kovácsné Halász Judit Koroncó, Rákóczi u. 22. 
9. Dobrádiné Polgár Eszter Koroncó, Győri u. 9. 
10.Takács Tímea Erzsébet Koroncó, Szent István u. 34. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a változással 

érintett szavazatszámláló bizottsági tagokat (továbbiakban 

póttagokat) a Képviselő-testület döntéséről értesítse.   

 

Határidő: 1. pont: azonnal, 2. pont: 15 nap.  

Felelős: jegyző 

 



Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

63/2019.(VIII.15.)Határozat 

 

1. Koroncó község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 312. §-ának 

hatályon kívül helyezésére tekintettel a Koroncó település 

megválasztott szavazatszámláló bizottsági tagjai, és a 

szavazatszámláló bizottsági póttagok besorolását a következők 

szerint módosítja: 

 

1.1. Szavazatszámláló Bizottság tagjai települési szinten: 

1. Basák Lászlóné  Koroncó, Rákóczi u. 16. 

2. Farkas Józsefné  Koroncó, Rákóczi u. 10. 

3. Szikora Anita  Koroncó, Széchenyi u. 90. 

4. Nagy Róbertné  Koroncó, Ady E. u. 1. 

5. Polgár András  Koroncó, Szent László u. 40. 

6. Endrei Lóránt  Koroncó, Szent István u. 13. 

 

1.2. Szavazatszámláló Bizottsági póttagjai települési 

szinten:  

1. Havasi Zsuzsanna      Koroncó, Petőfi u. 23. 
2. Erősné Kispál Anita Koroncó, Kossuth u. 18. 

3. Bálint Zoltánné  Koroncó, Szent László u. 46. 

4. Boros Ottóné       Koroncó Hunyadi u. 5. 

5. Kelemen Tiborné  Koroncó, Pere u. 6. 

6. Szakács Endréné      Koroncó, Szent László u. 4. 

7. Horváth Attila Józsefné   Koroncó, Széchenyi u. 107. 
8. Kovácsné Halász Judit Koroncó, Rákóczi u. 22. 
9. Dobrádiné Polgár Eszter Koroncó, Győri u. 9. 
10.Takács Tímea Erzsébet Koroncó, Szent István u. 34. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a változással 

érintett szavazatszámláló bizottsági tagokat (továbbiakban 

póttagokat) a Képviselő-testület döntéséről értesítse.   

 

Határidő: 1. pont: azonnal, 2. pont: 15 nap.  

Felelős: 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 


