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1-6/2013 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 
Polgármesteri Hivatal nagytermében 2013. május 23-án 17.30 
órai kezdettel megtartott üléséről. 
 
Jelen vannak: 
 
Radicsné Kincses Mária polgármester 
Basák Imre települési képviselő 
Gaál Jenőné települési képviselő 
Kelemen Frigyes települési képviselő 
Kovács Tibor Ottó települési képviselő 
Violáné Pintér Rozália települési képviselő 
 
Kelemen Tibor települési képviselő távolmaradását az ülés 
megkezdése előtt jelezete. 
 
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. 
 
 
A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Kelemen Frigyes 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 az alábbiak szerint: 
 
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

és a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 
 

2. Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról 
Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 
 



3. A Tulipános Napközi Otthonos Óvoda beszámolója a 
tanévindítás feltételrendszeréről 
Előadó: Kollerné Kantó Gabriella tagintézmény vezető 
 

4. Koroncói Tulipános Napközi Otthonos Óvoda alapítása 
kiválással 
Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 
         

5. Döntés a Koroncói Tulipános Napközi Otthonos Óvoda 
intézményvezetői pályázatáról 
Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 
 

6. Családi Napközi pályázatának elbírálása 
Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 
 

7. Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról 
     Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 
 
8. Koroncó Községért Közalapítvány beszámolója 

Előadó: Moravcsek Jánosné elnök 
 

9. Döntést igénylő ügyek 
 

10.Kérdések, interpellációk 
 

 
Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 
javaslatát teszi fel szavazásra: 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 2013. 
május 23.-án megtartott ülés napirendi pontjait elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
36/2013.(V.23.)Határozat 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 2013. 
május 23.-án megtartott ülés napirendi pontjait elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Radicsné Kincses Mária polgármester 
 

 
 
 
 
 



1. NAPIREND 
 

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

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

3. NAPIREND 
 

Tárgya: A Tulipános Napközi Otthonos Óvoda beszámolója a 
tanévindítás feltételrendszeréről 
 
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. A határozati 
javaslat elfogadását javasolja. 
 
Radicsné Kincses Mária polgármester a Pénzügyi és 
Településstratégiai Bizottság által véleményezett határozati 
javaslatát teszi fel szavazásra: 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Tulipános Napközi Otthonos Óvoda tanévindítás 
feltételrendszeréről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő:2013. szeptember 1. 
Felelős: polgármester, intézményvezető 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
37/2013.(V.23.)Határozat 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Tulipános Napközi Otthonos Óvoda tanévindítás 
feltételrendszeréről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő:2013. szeptember 1. 
Felelős: Radicsné Kincses Mária polgármester 
         Kollerné Kantó Gabriella tagintézmény vezető 
 



4. NAPIREND 
 

Tárgya: Koroncói Tulipános Napközi Otthonos Óvoda alapítása 
kiválással 
 
Írásos előterjesztés az 6. sz. mellékletben. 
 
Gaál Jenőné települési képviselő, a Pénzügyi és 
Településstratégiai Bizottság elnöke: 
Beszámol arról, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és 
Településstratégiai Bizottság megtárgyalta. A határozati 
javaslat elfogadását javasolja. 
 
Radicsné Kincses Mária polgármester a Pénzügyi és 
Településstratégiai Bizottság által véleményezett határozati 
javaslatát teszi fel szavazásra: 
 
A Rábapatonai Katica Óvoda Alapító okiratának módosítását és 
az Alapító okiratot módosító okiratot Koroncó Község 
Önkormányzata megismerte, az azokban foglaltakat tudomásul 
vette és azokkal egyetért. A Rábapatonai Katica Óvoda Alapító 
okiratát módosító okiratot Koroncó Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete jóváhagyja. 
  
Határidő: azonnal   
Felelős: Radicsné Kincses Mária polgármester 
         Dr. Cseresznyák Klára jegyző 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
38/2013.(V.23.)Határozat 
 
A Rábapatonai Katica Óvoda Alapító okiratának módosítását és 
az Alapító okiratot módosító okiratot Koroncó Község 
Önkormányzata megismerte, az azokban foglaltakat tudomásul 
vette és azokkal egyetért. A Rábapatonai Katica Óvoda Alapító 
okiratát módosító okiratot Koroncó Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete jóváhagyja. 
  
Határidő: azonnal   
Felelős: Radicsné Kincses Mária polgármester 
         Dr. Cseresznyák Klára jegyző 
 
 
Radicsné Kincses Mária polgármester a Pénzügyi és 
Településstratégiai Bizottság által véleményezett határozati 
javaslatát teszi fel szavazásra: 
 
 



1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. 
július 1-jei hatállyal 
 

Koroncói TULIPÁNOS Napközi Otthonos Óvoda 
 

elnevezéssel új, önállóan működő költségvetési intézményt 
alapít a KATICA Napközi Otthonos Óvodából történő 
kiválással úgy, hogy az intézmény köznevelési feladatot 
lát el és ezen feladatellátáshoz kapcsolódó jogviszonyok – 
beleértve a foglalkoztatásiakat is – tekintetében jogutód. 

2. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
ÁVR. 14. § (4) bekezdésében foglalt előírásoknak 
megfelelően, és a 14. § (2) bekezdésének alkalmazására 
való tekintettel kijelenti: 
a) A kiválás indoka: a két település önkormányzatának 

külön-külön testületi határozatában foglalt, 
egybehangzó elhatározása, miszerint a továbbiakban 
mindkét település önállóan kiívánja óvoda köznevelési 
intézményét működtetni 

b) A jövőben feladatellátás rendje: a kiválással érintett 
költségvetési szervek közül 2013. július 1. napjától 
mindkét óvoda-egység változatlan helyen, személyi és 
tárgyi feltételekkel és körülmények között fogja 
ellátni az óvoda ellátás közfeladatot. 2013. június 30. 
napjáig az óvoda ellátás közfeladatot Rábapatonán a 
rábapatonai „Katica Óvoda”, Koroncón pedig a koroncói 
„Tulipános Óvoda”, mint a rábapatonai „Katica Óvoda” 
tagintézménye, látja el. 

3. A Képviselő-testület az átszervezéshez kapcsolódó 
véleményezési eljárásban keletkezett okiratokat, a 
vélemények tartamát megismerte, és tudomásul veszi, 
amelyre tekintettel a Koroncói TULIPÁNOS Napközi Otthonos 
Óvoda alapító okiratát a melléklet szerinti tartalommal 
jóváhagyja. 

4. A Képviselő-testület a Koroncói TULIPÁNOS Napközi Otthonos 
Óvoda magasabb vezetői, óvodavezetői feladatainak 
ellátásáról külön határozatban dönt, a feladatellátásra 
kiírt pályázat elbírálásával egyidejűleg. 

5. A Képviselő-testület a 8 órára átszámított engedélyezett 
közalkalmazotti álláshelyek számát 2013. július 1-jétől a 
Koroncói TULIPÁNOS Napközi Otthonos Óvodában 12 főben, 
2013. szeptember 1-jétől 15 főben állapítja meg. 

6. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az új 
költségvetési intézmény alapító okiratának bejegyzése 
miatt szükséges intézkedések megtételére, a törzskönyvi 
nyilvántartásba történő bejegyeztetéséről való 
gondoskodásra és felhatalmazza a polgármestert az 
intézményi alapító okirat törzskönyvi bejegyzésével 
kapcsolatosan a hiánypótlások teljesítésére és egyéb 
szükséges nyilatkozatok kiadására. 



7. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, 
hogy az előirányzat-változásról az érintetteket 
tájékoztassa és gondoskodjon az előirányzat-változás 
költségvetési rendeletben történő átvezetéséről, továbbá 
a  Koroncói Tulipános Napközi Otthonos Óvoda 
költségvetésének elkészítéséről. 
 

Határidő: szükség szerint  
          a törzskönyvi nyilvántartás bejegyeztetésének         
          kezdeményezésére 2013. május 31. 
          Óvoda költségvetésének elkészítése és az  
          önkormányzat költségvetésének módosítása a               
          költségvetési rendelet soron következő módosításával 
Felelős: Radicsné Kincses Mária polgármester 
         Dr. Cseresznyák Klára jegyző 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
39/2013.(V.23.)Határozat 
 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. 
július 1-jei hatállyal 
 

Koroncói TULIPÁNOS Napközi Otthonos Óvoda 
 

elnevezéssel új, önállóan működő költségvetési intézményt 
alapít a KATICA Napközi Otthonos Óvodából történő 
kiválással úgy, hogy az intézmény köznevelési feladatot 
lát el és ezen feladatellátáshoz kapcsolódó jogviszonyok – 
beleértve a foglalkoztatásiakat is – tekintetében jogutód. 

2. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
ÁVR. 14. § (4) bekezdésében foglalt előírásoknak 
megfelelően, és a 14. § (2) bekezdésének alkalmazására 
való tekintettel kijelenti: 
c) A kiválás indoka: a két település önkormányzatának 

külön-külön testületi határozatában foglalt, 
egybehangzó elhatározása, miszerint a továbbiakban 
mindkét település önállóan kiívánja óvoda köznevelési 
intézményét működtetni 

d) A jövőben feladatellátás rendje: a kiválással érintett 
költségvetési szervek közül 2013. július 1. napjától 
mindkét óvoda-egység változatlan helyen, személyi és 
tárgyi feltételekkel és körülmények között fogja 
ellátni az óvoda ellátás közfeladatot. 2013. június 30. 
napjáig az óvoda ellátás közfeladatot Rábapatonán a 
rábapatonai „Katica Óvoda”, Koroncón pedig a koroncói 
„Tulipános Óvoda”, mint a rábapatonai „Katica Óvoda” 
tagintézménye, látja el. 

3. A Képviselő-testület az átszervezéshez kapcsolódó 
véleményezési eljárásban keletkezett okiratokat, a 



vélemények tartamát megismerte, és tudomásul veszi, 
amelyre tekintettel a  Koroncói TULIPÁNOS Napközi 
Otthonos Óvoda alapító okiratát a melléklet szerinti 
tartalommal jóváhagyja. 

4. A Képviselő-testület a Koroncói TULIPÁNOS Napközi Otthonos 
Óvoda magasabb vezetői, óvodavezetői feladatainak 
ellátásáról külön határozatban dönt, a feladatellátásra 
kiírt pályázat elbírálásával egyidejűleg. 

5. A Képviselő-testület a 8 órára átszámított engedélyezett 
közalkalmazotti álláshelyek számát 2013. július 1-jétől a 
Koroncói TULIPÁNOS Napközi Otthonos Óvodában 12 főben, 
2013. szeptember 1-jétől 15 főben állapítja meg. 

6. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az új 
költségvetési intézmény alapító okiratának bejegyzése 
miatt szükséges intézkedések megtételére, a törzskönyvi 
nyilvántartásba történő bejegyeztetéséről való 
gondoskodásra és felhatalmazza a polgármestert az 
intézményi alapító okirat törzskönyvi bejegyzésével 
kapcsolatosan a hiánypótlások teljesítésére és egyéb 
szükséges nyilatkozatok kiadására. 

7. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, 
hogy az előirányzat-változásról az érintetteket 
tájékoztassa és gondoskodjon az előirányzat-változás 
költségvetési rendeletben történő átvezetéséről, továbbá 
a  Koroncói Tulipános Napközi Otthonos Óvoda 
költségvetésének elkészítéséről. 
 

Határidő: szükség szerint  
          a törzskönyvi nyilvántartás bejegyeztetésének         
          kezdeményezésére 2013. május 31. 
          Óvoda költségvetésének elkészítése és az  
          önkormányzat költségvetésének módosítása a               
          költségvetési rendelet soron következő módosításával 
Felelős: Radicsné Kincses Mária polgármester 
         Dr. Cseresznyák Klára jegyző 
 
 

5. NAPIREND 
 

Tárgya: Döntés a Koroncói Tulipános Napközi Otthonos Óvoda 
intézményvezetői pályázatáról 
 
Írásos előterjesztés az 7. sz. mellékletben. 
 
Gaál Jenőné települési képviselő, a Pénzügyi és 
Településstratégiai Bizottság elnöke: 
Beszámol arról, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és 
Településstratégiai Bizottság megtárgyalta. A határozati 
javaslat elfogadását javasolja. 
 



Radicsné Kincses Mária polgármester a Pénzügyi és 
Településstratégiai Bizottság által véleményezett határozati 
javaslatát teszi fel szavazásra: 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés 
f) pontja alapján Kollerné Kantó Gabriellát a  Koroncói 
TULIPÁNOS Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetői feladatainak 
ellátásával 2013. július 1. napjától, 2018. július 1. napjáig 
terjedő öt év határozott időre megbízza.  

A Képviselő-testület megállapítja és tudomásul veszi, hogy a 
megbízott vezető a Koroncói TULIPÁNOS Napközi Otthonos Óvoda 
határozatlan időre kinevezett közalkalmazottja. 

Az óvodavezetői megbízás a 138/1992 (X.8.) Korm. rendelet 5.§ 
(1) bekezdés aa) pontja alapján magasabb vezetői megbízásnak 
minősül, melyre tekintettel a fenntartó a vezetői megbízással 
egyidejűleg a megbízott vezető illetményét – a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
70. § (2) bekezdésének a) pontjára figyelemmel – az illetmény-
számítási pótlékalap 200 %-ának megfelelő vezetői pótlékkal 
egészíti ki. 
 
Felelős:   Polgármester 
Határidő:  2013. június 15. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
40/2013.(V.23.)Határozat 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés 
f) pontja alapján Kollerné Kantó Gabriellát a Koroncói 
TULIPÁNOS Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetői feladatainak 
ellátásával 2013. július 1. napjától, 2018. július 1. napjáig 
terjedő öt év határozott időre megbízza.  

A Képviselő-testület megállapítja és tudomásul veszi, hogy a 
megbízott vezető a Koroncói TULIPÁNOS Napközi Otthonos Óvoda 
határozatlan időre kinevezett közalkalmazottja. 

Az óvodavezetői megbízás a 138/1992 (X.8.) Korm. rendelet 5.§ 
(1) bekezdés aa) pontja alapján magasabb vezetői megbízásnak 
minősül, melyre tekintettel a fenntartó a vezetői megbízással 
egyidejűleg a megbízott vezető illetményét – a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
70. § (2) bekezdésének a) pontjára figyelemmel – az illetmény-
számítási pótlékalap 200 %-ának megfelelő vezetői pótlékkal 
egészíti ki. 
 
Felelős:   Polgármester 



Határidő:  2013. június 15. 
 
 

6. NAPIREND 
 

Tárgya: Családi Napközi pályázatának elbírálása 
 
Írásos előterjesztés az 8. sz. mellékletben. 
 
Gaál Jenőné települési képviselő, a Pénzügyi és 
Településstratégiai Bizottság elnöke: 
Beszámol arról, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és 
Településstratégiai Bizottság megtárgyalta. A határozati 
javaslat elfogadását javasolja. 
 
Radicsné Kincses Mária polgármester a Pénzügyi és 
Településstratégiai Bizottság által véleményezett határozati 
javaslatát teszi fel szavazásra: 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Családi 
Napközi feladatellátási hely kialakításával kapcsolatos 
fejlesztésre 1.500.000.-Ft vissza nem térítendő támogatást 
nyújt a Baptista Szeretetszolgálat Dunántúli Humán Szolgáltató 
Központ részére. 
A támogatás kifizetésére a támogatási szerződés megkötését 
követően kerülhet sor, az abban rögzített részletezés szerinti 
ütemezésben. A támogatást kizárólag a támogatási szerződésben 
foglaltakra fordítható. A felvett támogatás összegéről a 
támogatott a támogatási szerződésben foglaltak szerint köteles 
elszámolni. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a támogatási 
szerződést 2013. június 3-ig készítse elő, és tervezetét 
küldje meg a Baptista Szeretetszolgálat Dunántúli Humán 
Szolgáltató Központ részére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
támogatási szerződés aláírására a határozatban foglaltaknak 
megfelelően. 
 
Határidő: 2013. június 3. 
Felelős: Radicsné Kincses Mária polgármester 
         Dr. Cseresznyák Klára jegyző 
 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
41/2013.(V.23.)Határozat 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Családi 
Napközi feladatellátási hely kialakításával kapcsolatos 
fejlesztésre 1.500.000.-Ft vissza nem térítendő támogatást 



nyújt a Baptista Szeretetszolgálat Dunántúli Humán Szolgáltató 
Központ részére. 
A támogatás kifizetésére a támogatási szerződés megkötését 
követően kerülhet sor, az abban rögzített részletezés szerinti 
ütemezésben. A támogatást kizárólag a támogatási szerződésben 
foglaltakra fordítható. A felvett támogatás összegéről a 
támogatott a támogatási szerződésben foglaltak szerint köteles 
elszámolni. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a támogatási 
szerződést 2013. június 3-ig készítse elő, és tervezetét 
küldje meg a Baptista Szeretetszolgálat Dunántúli Humán 
Szolgáltató Központ részére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
támogatási szerződés aláírására a határozatban foglaltaknak 
megfelelően. 
 
Határidő: 2013. június 3. 
Felelős: Radicsné Kincses Mária polgármester 
         Dr. Cseresznyák Klára jegyző 
 
 

7. NAPIREND 
 

Tárgya: Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról 
 
Írásos előterjesztés az 9. sz. mellékletben. 
 
Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 
javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakóhely 
környezeti állapotáról szóló beszámolót elfogadja. 
  
Határidő: azonnal 
Felelős: Radicsné Kincses Mária polgármester 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
42/2013.(V.23.)Határozat 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakóhely 
környezeti állapotáról szóló beszámolót elfogadja. 
  
Határidő: azonnal 
Felelős: Radicsné Kincses Mária polgármester 
 
 
 
 



8.NAPIREND 
 

Tárgya: A Koroncó Községért Közalapítvány beszámolója  
 
Írásos előterjesztés az 10. sz. mellékletben. 
 
Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 
javaslatát teszi fel szavazásra: 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Koroncó 
Községért Közalapítvány 2012. évi munkájáról szóló 
beszámolóját elfogadja. 
  
Határidő: azonnal 
Felelős: Radicsné Kincses Mária polgármester 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
43/2013.(V.23.)Határozat 
  
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Koroncó 
Községért Közalapítvány 2012. évi munkájáról szóló 
beszámolóját elfogadja. 
  
Határidő: azonnal 
Felelős: Radicsné Kincses Mária polgármester 
 
 

9.NAPIREND 
 

Tárgya: Döntést igénylő ügyek – Iskolai tornacsarnok 
tetőbeázásának megszüntetésére vonatkozó javítási munka  
 
Írásos előterjesztés az 11. sz. mellékletben. 
 
Gaál Jenőné települési képviselő, a Pénzügyi és 
Településstratégiai Bizottság elnöke: 
Beszámol arról, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és 
Településstratégiai Bizottság megtárgyalta. A határozati 
javaslat elfogadását javasolja. 
 
 
Radicsné Kincses Mária polgármester a Pénzügyi és 
Településstratégiai Bizottság által véleményezett határozati 
javaslatát teszi fel szavazásra: 
 
 
 



Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
jóváhagyja, hogy az iskolai tornacsarnok tetőbeázásának 
megszüntetése, javítása indokolt, a munkálatok elvégzése 
szükséges, ezért a munkálatok elvégeztetéséhez szükséges 
forrást az ajánlatban foglaltak alapján (466.000.-Ft+ÁFA) a 
Képviselő-testület a 2013. évi költségvetés terhére 
biztosítja. 
 
Határidő: azonnal   
Felelős: Radicsné Kincses Mária polgármester 
         Dr. Cseresznyák Klára jegyző 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
44/2013.(V.23.)Határozat 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
jóváhagyja, hogy az iskolai tornacsarnok tetőbeázásának 
megszüntetése, javítása indokolt, a munkálatok elvégzése 
szükséges, ezért a munkálatok elvégeztetéséhez szükséges 
forrást az ajánlatban foglaltak alapján (466.000.-Ft+ÁFA) a 
Képviselő-testület a 2013. évi költségvetés terhére 
biztosítja. 
 
Határidő: azonnal   
Felelős: Radicsné Kincses Mária polgármester 
         Dr. Cseresznyák Klára jegyző 
 
 

10.NAPIREND 
 

Tárgya: Kérdések, interpellációk 
 
Kovács Tibor Ottó települési képviselő: 
 
A Koroncó – Lesvár összekötő út állapota nagyon rossz. A 
Közútkezelőnél jelenteni kellene, hátha akkor megjavítanák az 
útszakaszt. 
 
A Laci Fogadó udvarán felállított májusfa balesetveszélyes. 
 
Radicsné Kincses Mária polgármester:  
 
A májusfát lebontatom a fogadó udvaráról. 
  
Kelemen Frigyes települési képviselő: 
 
A Marcal projekt kapcsán a Bakony-ér meder változni fog? 
 



Radicsné Kincses Mária polgármester:  
 
Helyenként igen. 
 
Több 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 Frigyes                      Violáné Pintér Rozália 
Települési képviselő                     Települési képviselő 
 
 
 
 
 


