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9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 
 
1-  15/2011 
 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének október 
31-én 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 Kelenem 
Frigyes 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: a 2012. évi költségvetési rendelet módosítása 
 
Rendelettervezet a 3. sz. mellékletben. 
 
Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke: 
 
Beszámol arról, hogy napirendet a Pénzügyi és Településstratégiai 
Bizottság megtárgyalta. A rendelettervezet elfogadását javasolja. 
 
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 12/2012.(X.31.) 
RENDELETÉT. (4. sz. melléklet). 
 
 
 



 
 

2. NAPIREND 

 
Tárgya:  Döntés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő 
önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény 
benyújtásáról 
 
 
Írásos előterjesztés a 5. sz. mellékletben. 
 
 
Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke: 
 
Beszámol arról, hogy napirendet a Pénzügyi és Településstratégiai 
Bizottság megtárgyalta, javasolta a határozati javaslat 
elfogadását. 
 
 
Radicsné Kincses Mária polgármester a mellékletben szereplő 
határozati javaslatot teszi fel szavazásra. 
 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
78/2012.(X.31.)Határozat 
 
Koroncó Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2012. 
évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 6. 
számú mellékletének 2. pontja alapján (a továbbiakban 6. sz. 
melléklet) támogatási igányt nyújt be az önhibájukon kívül 
hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására. 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önhibájukon 
kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányztok támogatásának 
igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot 
teszi: 
I.a.) A települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-én 
1.000 fő feletti, 2011. január 1-én 2048 fő. 
 
II.a.) A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött, 
és 2012. évben ilyen jogcímen 26 700.ezer forint összegű bevételt 
tervez. 
 
III. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét vagy 
módosított költségvetési rendeletét 147 389 ezer forint összegű 
működési célú hiánnyal fogadta el. 
 
IV.a.) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező 
könyvvizsgálatra nem kötelezett. 
 



V. Az Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett 
munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megfelel. 
 
Határidő: 2012. november 5. 
Felelős: jegyző, polgármester 
 
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:  
 
 
 

Kelemen Tibor                             Kelemen Frigyes 
Települési képviselő                     Települési képviselő 

 
 


