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1-10/2013 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 
Polgármesteri Hivatal nagytermében 2013. augusztus 8-én 17.00 órai 
kezdettel megtartott üléséről. 
 
Jelen vannak: 
 
Radicsné Kincses Mária polgármester 
Basák Imre települési képviselő 
Bittmann Zsolt Mihály települési képviselő 
Gaál Jenőné települési képviselő 
Kelemen Frigyes települési képviselő 
Kovács Tibor Ottó települési képviselő 
Violáné Pintér Rozália települési képviselő 
 
 
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 Basák Imre és Kelemen Frigyes 
települési képviselőket.  
A Képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett 
javaslatot elfogadta. 
 
Radicsné Kincses Mária polgármester a meghívóban (2.sz. melléklet) 
közzétett napirendek tárgyalásán túl pótnapirend tárgyalására és a 
tárgyalási sorrendre az alábbiak szerint tesz javaslatot: 
 
1. Koroncó Község Önkormányzata tulajdonában lévő ravatalozó és tároló 

épület felújítási munkáira, valmint a ravatalozó épületen kívüli 
külső munkák (gyalogút kialakítása) kivitelezőjének kiválasztása 
Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 
 

2. Koroncó Község Díszpolgára cím alapításáról és adományozásának 
rendjéről szóló rendelet módosítása 
Előadó: dr. Cseresznyák Klára jegyző 
 

3. Koroncói Tulipános Napközi Otthonos Óvoda alapdokumentumainak 
elfogadása 
Előadó: Dr. Cseresznyák Klára jegyző 
 

4. Térítési díjak meghatározása 
Előadó: Dr. Cseresznyák Klára jegyző 
 



5. Orvosi rendelő építéséhez kapcsolódó területvásárlás 
Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 
 

6. Közbeszerzési szabályzat elfogadása 
Előadó: Dr. Cseresznyák Klára jegyző 
 
 
 

 
Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati javaslatát 
teszi fel szavazásra: 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 2013. augusztus 8-
én megtartott ülés napirendi pontjait elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
59/1/2013.(VIII.08.)Határozat 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 2013. augusztus 8-
án megtartott ülés napirendi pontjait elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Radicsné Kincses Mária polgármester 
 
 

1. NAPIREND 
 

Tárgya: Koroncó Község Önkormányzata tulajdonában lévő ravatalozó és 
tároló épület felújítási munkáira, valmint a ravatalozó épületen kívüli 
külső munkák (gyalogút kialakítása) kivitelezőjének kiválasztása 
 
 
Írásos előterjesztés az 3. sz. mellékletben. 
 
 
 
Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati javaslatot 
teszi fel szavazásra: 
 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, 
hogy a Ravatalozó és tároló épület felújítási munkái, valamint a 
ravatalozó épületen kívüli külső munkák (gyalogút kialakítása) 
tárgyú egyszerű beszerzési eljárásban a „D. Szabó és Társa” Kft.  
ajánlata volt a legkedvezőbb árajánlat a beérkezett 3 ajánlat 
közül, az alábbi ajánlati áron: Nettó 13.408.316.-Ft + 3.620.246.-
Ft ÁFA = 17.028.562.-Ft azaz Tizenhétmillióhuszonnyolcezer-
ötszázhatvankettő Forint. 

2.  A Képviselő-testület megállapítja, hogy a második legkedvezőbb 
ajánlat a GENERAL SIKER Kft. ajánlata, az alábbi ajánlati áron: 
Nettó 13.727.275.-Ft + 3.706.364.-Ft ÁFA = 17.433.639.-Ft azaz 
Tizenhétmilliónégyszázharmincháromezer-hatszázharminckilenc Forint. 



3. A Képviselő-testület (mint döntőbizottság) úgy határoz, hogy a 
tárgybani beszerzési eljárás nyertese a „D. Szabó és Társa” Kft.  
17.028.562.-Ft azaz Tizenhétmillióhuszonnyolcezer-ötszázhatvankettő 
Forint. 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a tárgyban 
a beszerzési eljárás eredményéről az érintetteket tájékoztassa, 
szerződéseket megkösse és minden egyéb, szükséges jognyilatkozatot 
megtegyen. 

5. A Képviselő-testület a 85/2012. (XI.14.) számú határozatában 
foglaltak szerint vállalt 2.025.000.-Forint összegű önrészt 
kiegészíti, a felújítással kapcsolatos költségek viseléséhez 
összesen 9.528.562.-Forint összegű önrészt 2013. évi költségvetése 
terhére biztosítja. 

6. Felkéri a jegyzőt, hogy a tárgyi beruházáshoz szükséges összegű 
önrész fedezetét az Önkormányzat költségvetéséből biztosítsa és a 
költségvetési rendelet soron következő módosításakor a jelen 
határozatban foglaltakra legyen figyelemmel. 
 
Felelős: Radicsné Kincses Mária polgármester 
         dr. Cseresznyák Klára                   6. pontra 
Határidő: azonnal 
         ktgv. rendelet módosításakor            6. pontra 

 
 
 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
59/2013.(VIII.08.)Határozat 
 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, 
hogy a Ravatalozó és tároló épület felújítási munkái, valamint a 
ravatalozó épületen kívüli külső munkák (gyalogút kialakítása) 
tárgyú egyszerű beszerzési eljárásban a „D. Szabó és Társa” Kft.  
ajánlata volt a legkedvezőbb árajánlat a beérkezett 3 ajánlat 
közül, az alábbi ajánlati áron: Nettó 13.408.316.-Ft + 3.620.246.-
Ft ÁFA = 17.028.562.-Ft azaz Tizenhétmillióhuszonnyolcezer-
ötszázhatvankettő Forint. 

2.  A Képviselő-testület megállapítja, hogy a második legkedvezőbb 
ajánlat a GENERAL SIKER Kft. ajánlata, az alábbi ajánlati áron: 
Nettó 13.727.275.-Ft + 3.706.364.-Ft ÁFA = 17.433.639.-Ft azaz 
Tizenhétmilliónégyszázharmincháromezer-hatszázharminckilenc Forint. 

3. A Képviselő-testület (mint döntőbizottság) úgy határoz, hogy a 
tárgybani beszerzési eljárás nyertese a „D. Szabó és Társa” Kft.  
17.028.562.-Ft azaz Tizenhétmillióhuszonnyolcezer-ötszázhatvankettő 
Forint. 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a tárgyban 
a beszerzési eljárás eredményéről az érintetteket tájékoztassa, 
szerződéseket megkösse és minden egyéb, szükséges jognyilatkozatot 
megtegyen. 

5. A Képviselő-testület a 85/2012. (XI.14.) számú határozatában 
foglaltak szerint vállalt 2.025.000.-Forint összegű önrészt 
kiegészíti, a felújítással kapcsolatos költségek viseléséhez 
összesen 9.528.562.-Forint összegű önrészt 2013. évi költségvetése 
terhére biztosítja. 



6. Felkéri a jegyzőt, hogy a tárgyi beruházáshoz szükséges összegű 
önrész fedezetét az Önkormányzat költségvetéséből biztosítsa és a 
költségvetési rendelet soron következő módosításakor a jelen 
határozatban foglaltakra legyen figyelemmel. 
 
Felelős: Radicsné Kincses Mária polgármester 
         dr. Cseresznyák Klára                   6. pontra 
Határidő: azonnal 
         ktgv. rendelet módosításakor            6. pontra 

 
 
 
 

2. NAPIREND 
 

Tárgya: Koroncó Község Díszpolgára cím alapításáról és adományozásának 
rendjéről szóló rendelet módosítása 
 
A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés az 4. sz. mellékletben, 
rendelettervezet a 5. sz. mellékletben. 
 
Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke: 
 
Beszámol arról, hogy napirendet a Pénzügyi és Településstratégiai 
Bizottság megtárgyalta javasolja a rendelettervezet elfogadását.  
 
Radicsné Kincses Mária polgármester rendelet tervezetet teszi fel 
szavazásra.  
 
 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta és megalkotta a 7/2013.(VIII.09.) 
RENDELETÉT. (6. sz. melléklet). 
 
 
 

 
 
3. NAPIREND 

 
Tárgya: Koroncói Tulipános Napközi Otthonos Óvoda alapdokumentumainak 
elfogadása 
 
Írásos előterjesztés az 7. sz. mellékletben. 
 
Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati javaslatot 
teszi fel szavazásra: 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Koroncói Tulipános 
Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai Programját megismerte és jóváhagyja. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, intézményvezető 
 
 



A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
60/2013.(VIII.08.)Határozat 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Koroncói Tulipános 
Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai Programját megismerte és jóváhagyja. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, intézményvezető 
 
 
 
Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati javaslatot 
teszi fel szavazásra: 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Koroncói Tulipános 
Napközi Otthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatát megismerte és 
jóváhagyja. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, intézményvezető 
 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
61/2013.(VIII.08.)Határozat 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Koroncói Tulipános 
Napközi Otthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatát megismerte és 
jóváhagyja. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, intézményvezető 
 
 
 
Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati javaslatot 
teszi fel szavazásra: 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Koroncói Tulipános 
Napközi Otthonos Óvoda Házirendjét megismerte és jóváhagyja. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, intézményvezető 
 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
62/2013.(VIII.08.)Határozat 



 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Koroncói Tulipános 
Napközi Otthonos Óvoda Házirendjét megismerte és jóváhagyja. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, intézményvezető 
 
 

4. NAPIREND 
 

Tárgya: Térítési díjak meghatározása 
 
A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés az 8. sz. mellékletben, 
rendelettervezet a 9. sz. mellékletben. 
 
Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke: 
 
Beszámol arról, hogy napirendet a Pénzügyi és Településstratégiai 
Bizottság megtárgyalta javasolja a rendelettervezet elfogadását.  
 
Radicsné Kincses Mária polgármester rendelet tervezetet teszi fel 
szavazásra.  
 
 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta és megalkotta a 8/2013.(VIII.09.) 
RENDELETÉT. (10. sz. melléklet). 
 
 

5.NAPIREND 
 

Tárgya: Orvosi rendelő építéséhez kapcsolódó területvásárlás  
 
Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati javaslatot 
teszi fel szavazásra: 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja 
a Koroncó, Rákóczi u. 46/1. hrsz. alatt lévő ingatlan vonatkozásában a 
polgármester az adás-vétel szerződést aláírja.  
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
63/2013.(VIII.08.)Határozat 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja 
a Koroncó, Rákóczi u. 46/1. hrsz. alatt lévő ingatlan vonatkozásában a 
polgármester az adás-vétel szerződést aláírja.  
 
 
 



Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
 

6.NAPIREND 
 

Tárgya: Közbeszerzési szabályzat elfogadása 
 
Írásos előterjesztés a 11. sz. mellékletben. 
 
Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati javaslatot 
teszi fel szavazásra: 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és 
elfogadja a Koroncó Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatát. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
64/2013.(VIII.08.)Határozat 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és 
elfogadja a Koroncó Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatát. 
 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Radicsné Kincses Mária polgármester megköszönte a meghívottak 
megjelenését, képviselő-társait pedig megkérte, hogy munkájukat zárt 
ülésen folytassák. 
A képviselő-testületi ülést 18.40 órakor bezárta. 
 
                              K.m.f. 
 
 
    Radicsné Kincses Mária             dr. Cseresznyák Klára 
         polgármester                         jegyző 
 
 
 
Jegyzőkönyv hitelesítő:  
 
 
 
    Basák Imre                             Kelemen Frigyes 
Települési képviselő                     Települési képviselő 



 
 
 


