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1-  14/2011 
 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
2011. november 29-én 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 
 
Jelen vannak: 
 
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. 
 
 
A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Kelemen Tibor és Gaál 
Jenőné települési képviselőket.  
A Képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett 
javaslatot elfogadta. 
 
Javaslatot tett a meghívóban (2.sz.melléklet) szereplő 
napirendi pontok elfogadására. 
 
A Képviselő-testület a napirendre tett javaslatot egyhangúlag 
elfogadta. 
 
1. NAPIREND 

 
Tárgya: Beszámoló az I-III. negyedév gazdálkodásáról 
 
A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés az 3. sz. 
mellékletben. 
 
Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke: 
 
Beszámol arról, hogy napirendet a Pénzügyi és 
Településstratégiai Bizottság megtárgyalta.  
 
Radicsné Kincses Mária polgármester javasolta  a Önkormányzat 
I-III. negyedéves gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 



64/2011(XI.18.)Határozat 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az I-III. 
negyedéves gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő:azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző 
 
 
 
2. NAPIREND 

 
Tárgya: 2012. évi költségvetési koncepció 
 
A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés az 4. sz. 
mellékletben. 
 
Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke: 
 
Beszámol arról, hogy napirendet a Pénzügyi és 
Településstratégiai Bizottság megtárgyalta.  
 
Radicsné Kincses Mária polgármester javasolta  a Önkormányzat 
2012. évi költségvetési koncepció elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
65/2011(XI.29.)Határozat 
 

1. Koroncó Község Képviselő-testülete a 2012. évi 
költségvetési koncepcióját megtárgyalta és a 2012. évi 
költségvetés összeállításához a következő irányelveket 
határozza meg:  

- A költségvetési egyensúly, stabilitás megtartása 
- A folyamatos feladat ellátás finanszírozásának 

biztosítása 
- Az intézmények biztonságos működtetése 
- Fel kell tárni azokat a forrásokat, amelyek a 

bevételek további növelését teszik lehetővé 
- A kintlévőségek behajtására 2012 évben kiemelt 

figyelemet kell fordítani 
- Érvényesíteni kell a takarákos, ésszerű 

gazdálkodás követelményeit 
- A dologi kiadásokat visszafogottan kell tervezni 
- Csak indokolt beszerzés lehetséges 
- A létszámgazdálkodást a feladathoz igazodóan kell 

tervezni 
- A helyi adók mértékének megtartása 
- Részt kell venni – lehetőség szerint – a megújuló 

közfoglalkoztatásban, csökkentve ezzel a helyi 
munkanélküliséget 



- A pályázatokhoz saját forrást kell biztosítani 
- A biztosnásgos működés érdekében tartalék képzése 

indokolt 
-  

2.  A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a 
koncepcióban foglaltak alapján összeállított 2012. évi 
költségvetési rendelet-tervezetet –a törvényi határidőn 
belül- terjessze a Képviselő-testület elé.  

 
Határidő: az államháztartásról szóló törvény rendelkezése   
          szerint 
Felelős: Polgármester, jegyző 
 
 
3.NAPIREND 
 
 

Tárgya: Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó   
        Program pályázata 
 
A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés az 5. sz. 
mellékletben. 
 
Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke: 
 
Beszámol arról, hogy napirendet a Pénzügyi és 
Településstratégiai Bizottság megtárgyalta.  
 
Radicsné Kincses Mária polgármester javasolta ez 
előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
66/2011(XI.29.)Határozat 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete benyújtja 
pályázatát a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János 
Tehetséggondozó Programjának részvételére. 
Támogatja, hogy Horváth Beáta nyolcadik évfolyamos tanuló 
(anyja neve: Szűcs Eszter) Koroncó település képviseletében 
részt vegyen a Hátrányos helyzetű Tanulók Arany János 
Tehetséggondozó Programjában. 
Az önkormányzat vállalja, hogy az általa delegált diák számára 
a programban való részvétele idejére tanévenként 80.000.-Ft 
egyszeri támogatást nyújt.  
A Képviselő-testület ennek fedezetét a település 
költségvetésében biztosítja. 
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot – a határozattal 
együtt – határidőre a tanuló által az első helyen kiválasztott 
középiskola részére küldje meg. 



 
Határidő: 2011. december 12.  
Felelős: Radicsné Kincses Mária polgármester 
  
 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
 
 
Radicsné Kincses Mária polgármester megköszönte a jelenlevők 

részvételét, majd a Képviselő-testületi ülést 16.55 órakor 

bezárta. 

 

                              K.m.f. 
 
 
 
 
 
    Radicsné Kincses Mária           dr. Cseresznyák Klára 
         polgármester                         jegyző 
 
 
 
 
 
Jegyzőkönyv hitelesítő:  
 
 
 
 
 
      Gaál Jenőné                          Kelemen Tibor 
   Települési képviselő                 Települési képviselő 
 
 
 
 
 


