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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
2012. június 29. napján megtartott rendkívüli üléséről. 
 
 
Jelen vannak: 
 
Radicsné Kincses Mária polgármester 
Kelemen Frigyes 
Gaál Jenőné 
Basák Imre 
Violáné Pintér Rozália települési képviselők 
 
Dr. Cseresznyák Klára jegyző 
Prohászka Zoltánné jegyzőkönyvvezető  
 
 
Jelenléti ív 1. sz. mellékletben. 
 
 
Radicsné Kincses Mária polgármester tájékoztatja a megjelent 
települési képviselőket, hogy a rendkívüli ülés összehívására 
az SZMSZ 28. § (3) bekezdésének rendelkezése szerint telefonon 
került sor.  
Kovács Tibor, valamint Kelemen Tibor jelezte, hogy egyéb 
elfoglaltsága miatt nem tud az ülésen részt venni.  
 
Ezt követően Radicsné Kincses Mária köszöntötte a 
megjelenteket, megállapította az ülés határozatképességét és a 
rendkívüli ülést megnyitotta. 
 
A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Basák Imre és Gaál 
Jenőné települési képviselőket.  
 
A Képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett 
javaslatot elfogadta. 
 
Radicsné Kincses Mária polgármester tájékoztatta a Képviselő-
testület jelenlévő tagjait arról, hogy a rendkívüli ülés 
összehívására azért került sor, mivel a Koroncói Sport 
Egyesület kéréssel fordult az Önkormányzat felé, továbbá 



június 30-ig el kell fogadni a szemétszállítás díjának 
módosításáról szóló rendeletet. 
 
Dr. Cseresznyák Klára jegyző asszony kérte továbbá, hogy az 
esélyegyenlőségi tervről is tárgyaljon a Képviselő-testület. 
 
Fentiek alapján az elfogadásra javasolt napirendi pontok: 
  
1./ Koroncó Sport Egyesület kérelme 
    Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 
 
2./ Szemétszállítás díjáról szóló Rendelet módosítása 
    Előadó: dr. Cseresznyák Klára jegyző  
 
3./ Település esélyegyenlőségi tervének felülvizsgálata 
    Előadó: dr. Cseresznyák Klára jegyző 
 
Radicsné Kincses Mária polgármester javaslatot tett a fent 
ismertetett napirendi pontok jóváhagyására.  
 
A Képviselő-testület a napirendi pontokra vonatkozó javaslatot 
egyhangúlag elfogadta. 
 
1./ NAPIREND  
 
Radicsné Kincses Mária polgármester ismerteti a Koroncói Sport 
Egyesület kérését, tájékoztatást ad arról, hogy az Egyesület 
1.000.000.-Forintot tud felhasználni a TAO pályázaton nyert 
keretéből, de ezt is csak abban az esetben, ha június 30-ig 
felhasználja. A Koroncói Sport Egyesület kéri a 
pályahasználati díj (bérleti díj megállapítását), valamint 
annak befizetését követően más formában, vissza nem térítendő 
támogatás formájában (támogatási szerződés) történő  
visszajuttatását. Radicsné Kincses Mária polgármester asszony  
tájékoztatja a jelenlevőket, hogy a fenti kérés több 
jogszabályba ütköző szabálytalan pénzmozgást eredményez, ami 
az Önkormányzat gazdálkodásának szabályszerű működésével 
ellentétes lenne. Ellentétes lenne továbbá a Koroncói 
Hírmondóban megjelent cikkel is, hiszen arról adtunk számot az 
előző kiadványban, hogy az Önkormányzat térítésmentesen 
biztosítja az Egyesületek működéséhez szükséges 
helyiséghasználatot,stb.  
Szintén nagyban befolyásolná az Önkormányzat működését a plusz 
bevétel növekedése, valamint a támogatási keret megemelkedése 
a kiadások között. Kérdésként merülhet fel a jövőt tekintve, 
hogy az Önkormányzat a saját bevételét miért nem működésre 
fordítja támogatás helyett. Egyáltalán nem beszélhetünk 
tényleges önkormányzati bevételről a pályahasználati díj 
befizetése esetén, ha azt vissza is adjuk. 
 



A jelenlevő képviselők egyöntetű véleménye, hogy az 
Önkormányzat sem állami pénzek, sem egyéb pénzek szabálytalan 
lehívásához nem adhatja a nevét, hiszen a polgármester asszony 
által elmondottak szerint az Önkormányzat állami pénz 
mozgatását hajtaná végre teljesen szabálytalanul.  
 
Radicsné Kincses Mária polgármester asszony ezt követően 
ismertette a határozati javaslatot:  
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte 
a Koroncói Sport Egyesület kérelmét, amely a Koroncó, Szent 
László u. 62. sz. alatti pálya bérletére, valamint a 
támogatási keret emelésére vonatkozott.  
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
tekintettel arra, hogy a Sport Egyesület kérése a pálya 
bérleti díjának meghatározására illetve annak megfizetésére, 
továbbá a vissza nem térítendő támogatási keret emelésére 
vonatkozott akként döntött, hogy a pályahasználatot továbbra 
is térítésmentesen biztosítja, illetve további vissza nem 
térítendő támogatást a Koroncói Sport Egyesület részére nem 
tud nyújtani, mivel az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben 
lévő önkormányzatok támogatási forrás igénybevételének illetve 
elszámolásának feltétele nem teljesülne. 
 
 
Felelős:  Radicsné Kincses Mária polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület az ismertetett javaslatot egyhangú igen 
szavazattal elfogadta és meghozta a következő HATÁROZATOT:  
 
Koroncó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
50/2012. (VI.29.) Határozata: 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte 
a Koroncói Sport Egyesület kérelmét, amely a Koroncó, Szent 
László u. 62. sz. alatti pálya bérletére, valamint a 
támogatási keret emelésére vonatkozott.  
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
tekintettel arra, hogy a Sport Egyesület kérése a pálya 
bérleti díjának meghatározására illetve annak megfizetésére, 
továbbá a vissza nem térítendő támogatási keret emelésére 
vonatkozott akként döntött, hogy a pályahasználatot továbbra 
is térítésmentesen biztosítja, illetve további vissza nem 
térítendő támogatást a Koroncói Sport Egyesület részére nem 
tud nyújtani, mivel az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben 
lévő önkormányzatok támogatási forrás igénybevételének illetve 
elszámolásának feltétele nem teljesülne. 
 
Felelős:  Radicsné Kincses Mária polgármester 
Határidő: azonnal 



 
 
2.NAPIREND 

 
 
Tárgya: Szemétszállítás díjáról szóló Rendelet módosítása 
 
 
Írásos előterjesztés a 2. sz. mellékletben, rendelettervezet a 
3. sz. mellékletben. 
 
 
Radicsné Kincses Mária polgármester a mellékletben szereplő 
rendelet tervezetet teszi fel szavazásra. 
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és megalkotta a 
8/2012.(VI.30.) RENDELETÉT. (4. sz. melléklet). 
 
 

3.NAPIREND 
 
 
Tárgya: Település esélyegyenlőségi tervének felülvizsgálata 
 
 
Írásos előterjesztés a 5. sz. mellékletben. 
 
 
Radicsné Kincses Mária polgármester javasolta az 
előterjesztésben szereplő beszámoló elfogadását. 
 
A Képviselő-testület az ismertetett javaslatot egyhangú igen 
szavazattal elfogadta és meghozta a következő HATÁROZATOT: 
  
51/2012.(VI.29.)Határozat 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület Koroncó 
Község települési helyi esélyegyenlőségi programját (2010-
2016) munkaanyagként elfogadja és jóváhagyja. 
Felkéri a jegyzőt, hogy a hatályos jogszabályok értelmében a 
Türr István Képző és Kutató Intézet mentorálásával a 
munkaanyag felülvizsgálatát és aktualizálását végezze el, azt 
követően elfogadásra és jóváhagyásra terjessze elő a 
soronkövetkező Képviselő-testületi ülésre. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 
 



 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Radicsné Kincses Mária polgármester megköszönte a meghívottak 
megjelenését, és a képviselő-testületi ülést bezárta. 
 
                              K.m.f. 
 
 
    Radicsné Kincses Mária             dr. Cseresznyák Klára 
         polgármester                         jegyző 
 
Jegyzőkönyv hitelesítő:  
 
 
 
 
      Basák Imre                           Gaál Jenőné 
   Települési képviselő                 Települési képviselő 
 
 
 
 
 
    
 
 


