
KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
KÉPVISELŐTESTÜLETE 
9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 
 
1-  13/2012 
 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. 
szeptember 13-án 17.30 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 Violáné 
Pintér Rozália 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 
 

Polgármester előterjesztése a 3/A. és 3/B. mellékletben. 
 
A Képviselő-testület a beszámolót elfogadta. 
 
 

2. NAPIREND 
 
A polgármester előterjesztése a 4. sz. melléklet szerint. 
 
Az előterjesztést a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.  
 
 
 
 

3.NAPIREND 
 

Tárgya: Beszámoló az Önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról 
 
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, javasolta a beszámoló elfogadását.  
 
Radicsné Kincses Mária polgármester javasolta  a Önkormányzat I. 
féléves gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
63/2012(IX.13.)Határozat 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az I. féléves 
gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő:azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző 
 
 
 

4.NAPIREND 
 
Tárgya: A 2012. évi költségvetési rendelet módosítása 
 
Rendelettervezet a 6. sz. mellékletben. 
 
Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke: 
 
Beszámol arról, hogy napirendet a Pénzügyi és Településstratégiai 
Bizottság megtárgyalta, javasolta a rendelt elfogadását. 
 
Radicsné Kincses Mária polgármester a mellékletben szereplő 
rendelet tervezetet teszi fel szavazásra. 
  
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül  elfogadta és megalkotta a 10/2012.(IX.14.) 
RENDELETÉT. (7. sz. melléklet). 
 
 
 
 

5.NAPIREND 
 
Tárgya: Beszámoló a tanévindítás feltételrendszerének 
biztosításáról 
 
Írásos erlőterjesztés a 8. sz. mellékletben. 
 
Radicsné Kincses Mária polgármester avasolta a tanévindítás 
feltételrendszeréről szóló beszámoló elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
64/2012(IX.13.)Határozat 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tanévindítás 
feltételrendszeréről szóló beszámolót elfogadja. 
 



Határidő:azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző 
 
 
 

6.NAPIREND 
 
Tárgya: Beiskolázási segély korcsoportonkénti meghatározása 
 
A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés az 9. sz. 
mellékletben. 
 
Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke: 
 
Beszámol arról, hogy napirendet a Pénzügyi és Településstratégiai 
Bizottság megtárgyalta, javasolta a tankönyvtámogatás 
előterjesztésben szereplő felosztás elfogadását.  
 
 
Radicsné Kincses Mária polgármester: 
 
Javaslom, hogy az előterjesztében szereplő határozati javaslat 
elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
 
65/2012.(IX.13.)Határozat 
 
1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 8/2011. (V. 27) 
önkormányzati rendelet 10. §-a alapján beiskolázási segélyt 
nyújt a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolába járó gyermeket 
nevelő családoknak tankönyvtámogatás formájában az 1. sz. 
mellékletben rögzített korcsoportonkénti megosztásban.  

2. A középiskolai tanulók részére elkülönítésre kerül 150.000,- 
Ft, amelyből tanulónként 3.000,- Ft beiskolázási segélyt nyújt 
az Önkormányzat.  

3. A felsőfokú oktatási intézmény hallgatói a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerben pályázhatnak 
támogatásra, így részükre az egyszeri beiskolázási segély 
megállapítása nem indokolt.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 
 
 
 
 

7.NAPIREND 
 
Tárgya: Döntés út értékesítéséről 
 
A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés az 10. sz. 
mellékletben. 
 



Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke: 
 
Beszámol arról, hogy napirendet a Pénzügyi és Településstratégiai 
Bizottság megtárgyalta, javasolta az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslatok elfogadását.  
 
 
Radicsné Kincses Mária polgármester: 
 
Javaslom, hogy az előterjesztében szereplő határozati javaslat 
elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
66/2012.(IX.13.)Határozat 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-
ában foglalt hatáskörében eljárva az alábbi határoztato hozza: 
A Képviselő-testület hozzájárul a koroncói 0155/2 hrsz. alatt 
felvett 1008 m2 térmértékű kivett önkormányzati közút besorolású, 
valamint a 0147/1 hrsz-ú 709 m2 térmértékű önkormányzati közút 
besorolású ingatlanok „magánút” besorolásra történő 
átminősítéséhez. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy 
tegye meg a szükséges intézkedéseket az ingatlanok átminősítésének 
ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésére. 
 
Határidő: esedékességkor 
Felelős: polgármester, jegyző 
 
 
 
Radicsné Kincses Mária polgármester: 
 
Javaslom, hogy az előterjesztében szereplő határozati javaslat 
elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
67/2012.(IX.13.)Határozat 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a 
Koroncói 0155/2 hrsz. alatt felvett 1008 m2 térmértékű kivett 
önkormányzati közút besorolású, valamint a 0147/1 hrsz-ú 709 m2 
térmértékű önkormányzati közút besorolású ingatlanok „magánút” 
besorolásra történő átminősítését követően, továbbá ezzel 
egyidejűleg a Koroncó külterület 0155/1 hrsz. alatt felvett, 1176 
m2 térmértékű kivett közforgalom számára megnyitott magánú 
besorolású ingatlan értékesítéséhez 760,5 Ft/m2 vételáron a 
WELSANGELN Kft. részére. 
A Képviselő-testület a WELSANGELN Kft. és az Önkormányzat között 
létrejött adásvételi előszerződést jóváhagyja. 
 
Határidő: esedékességkor 
Felelős: polgármester, jegyző 
 



 
 
 

8.NAPIREND 
 
Tárgya: Marcal Projekttel kapcsolatos területigénybevétel 
 
A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés a 11. sz. 
mellékletben. 
 
Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke: 
 
Beszámol arról, hogy napirendet a Pénzügyi és Településstratégiai 
Bizottság megtárgyalta, javasolta az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslat elfogadását.  
 
 
Radicsné Kincses Mária polgármester: 
 
Javaslom, hogy az előterjesztében szereplő határozati javaslat 
elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
68/2012.(IX.13.)Határozat 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 41/2012. 
(V.31.) sz. határozatát módosítja akként, hogy a „Marcal jobb 
parti árvízvédelmi részöbölzet árvízvédelmi biztonságának 
javítása” megnevezésű KEOP-2.1.1/2F/09-11-2011-0002 kódszámú 
projekttel kapcsolatosan az Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóságnak 
az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok tekintetében 2012. 
május 14-i keltezéssel tett vételi ajánlatát a koroncói 079/2 
hrsz-ú ingatlan vonatkozásában elfogadja. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester, jegyző 
 
 

9.NAPIREND 
 
Tárgya: Döntés az ebek transzponderrel (mikrochippel) történő 
ellátása költségeihez való hozzájárulásról 
 
A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés az 12. sz. 
mellékletben. 
 
Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke: 
 
Beszámol arról, hogy napirendet a Pénzügyi és Településstratégiai 
Bizottság megtárgyalta, javasolta az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslat elfogadását.  
 
 
Radicsné Kincses Mária polgármester: 
 
Javaslom, hogy az előterjesztében szereplő határozati javaslat 
elfogadását. 



 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
69/2012.(IX.13.)Határozat 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
a koroncói tartási helyű ebek transzponderrel (mikrochippel) 
történő megjelöléséhez 2012-ben átvállalja a transzponder 
(mikrochip) költségét az ebtartók helyett, ebtartónként egy eb 
vonatkozásában. A beültetés és a regisztrációs díj költségét az 
ebtartó viseli. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az Önkormányzat a 
2012. évi költségvetésében a koroncói tartási helyű ebek 
transzponderrel (mikrochippel) történő megjelölése költségének 
forrását 300.000.-Ft összegben biztosítja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 
 
 
 

10/A.NAPIREND 
 
Tárgya: Döntést igénylő ügyek – A Képviselő-testület és szervei 
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 
 
A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés az 13. sz. 
mellékletben, rendelettervezet a 14. sz. mellékletben. 
 
Kovács Tibor Ottó az Ügyrendi és Szociális Bizottság elnöke: 
 
Beszámol arról, hogy napirendet az Ügyrendi és Szociális Bizottság 
megtárgyalta, javasolta a határozati javaslat jóváhagyását és a 
rendelet elfogadását. 
 
Radicsné Kincses Mária polgármester: 
 
Javaslom, hogy az előterjesztében szereplő határozati javaslat 
elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
70/2012.(IX.13.)Határozat 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-
testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
4/2011.(IV.01.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 
rendelet-tervezetet elfogadja és a 11/2012.(IX.14.) számon 
önkormányzati rendeletei közé iktatja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 
 
 
Radicsné Kincses Mária polgármester a mellékletben szereplő 
rendelet tervezetet teszi fel szavazásra. 
  



A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül  elfogadta és megalkotta a 11/2012.(IX.14.) 
RENDELETÉT. (15. sz. melléklet). 
 
 
Radicsné Kincses Mária polgármester: 
 
Javaslom, hogy az előterjesztében szereplő határozati javaslat 
elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
71/2012.(IX.13.)Határozat 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Koroncó Község 
Önkormányzata és a Koroncói Cigány Nemzetiségi Önkormányzat között 
a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (2) 
bekezdésének végrehajtására kötött módosított, egységes 
szerkezetbe foglalt együttműködési megállapodást a melléklet 
szerint jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 
 
 

10/B.NAPIREND 
 
Tárgya: Döntést igénylő ügyek – Tekepálya szabványméret   
        kialakítása 
 
Radicsné Kincses Mária polgármester: 
 
Javaslom, a felújítás alatt álló Sportkomplexumban kétsávos 
pandantfalas tekepálya szabványméretre történő átkialakítását, 
melynek költsége 160.000.-Ft+ÁFA. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
72/2012.(IX.13.)Határozat 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a 
felújítás alatt álló Sportkomplexumban kétsávos pandantfalas 
tekepálya szabványméretre történő átkialakításához, melynek 
költsége 160.000.-Ft+ÁFA.  
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a soron következő 
költségvetési rendelet módosításakor az átcsoportosítás 
végrehajtásánál a fedezetet biztosítsa és terjessze a Pénzügyi és 
Településstratégiai Bizottság valamint a Képviselő-testület elé az 
erre vonatkozó rendelettervezetet. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 
 
 
 
 



10/C.NAPIREND 
 
Tárgya: Döntést igénylő ügyek –a II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskolában elvégzett villámvédelmi feladatok  
 
Radicsné Kincses Mária polgármester: 
 
Javaslom a II. Rákóczi Ferenc Általános iskola villámvédelmi 
feladatainak költségét a következő költségvetési rendelet 
előirányzatában módosítani. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
73/2012.(IX.13.)Határozat 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a II. Rákóczi 
Ferenc Általános Iskola villamossági és villámvédelmi 
hiányosságainak javítási költségeit az 5. napirendi pontban 
foglaltak szerint jóváhagyja. A Képviselő-testület felkéri a 
jegyzőt, hogy a soron következő költségvetési rendelet 
módosításakor az alábbi költségeket vegye figyelembe: 

- Villamossági hiányossáok javítása bruttó 145.000.-Ft 
- Villámvédelmi tervek elkészítése 120.000.-Ft+ÁFA 
- Villámvédelmi rendszer kialakítása bruttó 965.200.-Ft 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 
 
 
 
 
 

11.NAPIREND 
 
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:  
 
 
 
Violáné Pintér Rozália                      Kelemen Tibor                  
Települési képviselő                     Települési képviselő 
 
 


