
KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

KÉPVISELŐTESTÜLETE 

9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 

 

1-6/2014 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 

Polgármesteri Hivatal nagytermében 2014. május 20-án 17.00 

órai kezdettel megtartott üléséről. 

 

Jelen vannak: 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester 

Basák Imre települési képviselő 

Bittmann Zsolt települési képviselő 

Kelemen Frigyes 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 4 fő jelen van, a testület 

határozatképes, az ülést megnyitotta. 

 

Gaál Jenőné és Kovács Tibor Ottó települési képviselő 

távolmaradását előre jelezte. 

 

A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Basák Imre és Bittmann 

Zsolt települési képviselőket.  

A Képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett 

javaslatot elfogadta. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester a meghívóban (2.sz. 

melléklet) közzétett napirendek tárgyalásán a tárgyalási 

sorrendre az alábbiak szerint tesz javaslatot: 

 

1. Intézkedési terv jóváhagyása az Állami Számvevőszék 

jelentése alapján 

Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

2. Településkép megújítása Koroncón projekt II. ütem 
Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

3. 2013. évi Gyermekvédelmi beszámoló 
Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

4. Döntést igénylő ügyek 
Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

 

 

 



 

 
Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 2014. 

május 20-án megtartott ülés napirendi pontjait elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

35/2014.(V.20.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 2014. 

május 20-án megtartott ülés napirendi pontjait elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

1. NAPIREND 
 

Tárgya: Intézkedési terv jóváhagyása az Állami Számvevőszék 

jelentése alapján 

 

Írásos előterjesztés az 3. sz. mellékletben. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta és – az előterjesztéshez csatolt tartalommal – 

jóváhagyja az Állami Számvevőszéknek Koroncó Község 

Önkormányzatánál tartott, „az önkormányzatok belső 

kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek 

és a belső ellenőrzés működésének ellenőrzéséről” készült V-

0342-052/2014. számú jelentésben foglalt megállapításokhoz 

kapcsolódóan készült intézkedési tervet.  

 

2. A Képviselő-testület elrendeli az intézkedési tervben foglalt 
feladatoknak – a határidőkre figyelemmel - történő 

végrehajtását. 

 

3. A Képviselő-testület elrendeli, hogy az intézkedési tervben 
meghatározott utolsó határidőt követő soros testületi ülésen 

be kell számolni a végrehajtás megtörténtéről. 

 

4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 

intézkedési tervet haladéktalanul küldje meg az Állami 

Számvevőszék részére.  

 

Felelős: intézkedési terv megküldésére polgármester  

     intézkedési terv végrehajtására jegyző 

Határidő: azonnal, intézkedési terv szerint  

 



A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

36/2014.(V.20.)Határozat 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta és – az előterjesztéshez csatolt tartalommal – 

jóváhagyja az Állami Számvevőszéknek Koroncó Község 

Önkormányzatánál tartott, „az önkormányzatok belső 

kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek 

és a belső ellenőrzés működésének ellenőrzéséről” készült V-

0342-052/2014. számú jelentésben foglalt megállapításokhoz 

kapcsolódóan készült intézkedési tervet.  

 

2. A Képviselő-testület elrendeli az intézkedési tervben foglalt 
feladatoknak – a határidőkre figyelemmel - történő 

végrehajtását. 

 

3. A Képviselő-testület elrendeli, hogy az intézkedési tervben 
meghatározott utolsó határidőt követő soros testületi ülésen 

be kell számolni a végrehajtás megtörténtéről. 

 

4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 

intézkedési tervet haladéktalanul küldje meg az Állami 

Számvevőszék részére.  

 

Felelős: intézkedési terv megküldésére polgármester  

     intézkedési terv végrehajtására jegyző 

Határidő: azonnal, intézkedési terv szerint  

 
 

2. NAPIREND 
 

Tárgya: Településkép megújítása Koroncón projekt II. ütem 

 

A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés az 4. sz. 

mellékletben. 

 

Kelemen Frigyes települési képviselő: 

 

Véleményem szerint a temetőben a világítás nem kellene, nincs 

rá szükség. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Településkép megújítása Koroncón projekt II. ütemében a 

vállalkozási szerződésben foglaltakon túl a gyalogút teljes 

térkövezését (főút) a rendelkezésre álló előirányzat terhére 

elvégezteti, illetve a Ravatalozó épület födémszerkezetének 

felújításával kapcsolatos pótmunkák költségét vállalkozónak 

megtéríti. 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

rendelkezésre álló előirányzathoz további100.000.-Forintot 

biztosít a tartalékból. 



A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az 

átcsoportosítást a soron következő költségvetési rendelet 

módosításakor vezesse át. 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert a szerződés-módosítás 

(szerződés) aláírására. 

 

Határidő: 2014. június 30.,  

   illetve soron következő költségvetési rendelet módosítás 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

37/2014.(V.20.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Településkép megújítása Koroncón projekt II. ütemében a 

vállalkozási szerződésben foglaltakon túl a gyalogút teljes 

térkövezését (főút) a rendelkezésre álló előirányzat terhére 

elvégezteti, illetve a Ravatalozó épület födémszerkezetének 

felújításával kapcsolatos pótmunkák költségét vállalkozónak 

megtéríti. 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

rendelkezésre álló előirányzathoz további100.000.-Forintot 

biztosít a tartalékból. 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az 

átcsoportosítást a soron következő költségvetési rendelet 

módosításakor vezesse át. 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert a szerződés-módosítás 

(szerződés) aláírására. 

 

Határidő: 2014. június 30.,  

   illetve soron következő költségvetési rendelet módosítás 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

3. NAPIREND 
 

Tárgya: 2013. évi gyermekvédelmi beszámoló 

 

A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés az 5. sz. 

mellékletben. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. 

évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készített átfogó 

értékelést elfogadja. 

  
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 



 

38/2014.(V.20.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. 

évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készített átfogó 

értékelést elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 

 

 

4/A. NAPIREND 

 
Tárgya: Döntést igénylő ügyek – útfelújítás 

 

A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés az 6. sz. 

mellékletben. 

 

Kelemen Frigyes települési képviselő:  

 

Az előterjesztésben szereplő árajánlat még mindig nagyon 

magas, kell bekérni még árajánlatot. Az alacsonyabb árnál  

műszaki ellenőrnek figyelemmel kell kísérni az útfelújítást. 

A Patonai útra a forgalom lassítása miatt fekvő rendőr 

elhelyezése is szükséges lenne. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester: 

 

A napirendi ponttal kapcsolatosan a Képviselő-testület az 

érdemi döntést a következő ülésre halasztja. 

 

4/B. NAPIREND 

 
Tárgya: Döntést igénylő ügyek–Óvodai körzethatár megállapítása 

 

A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés az 7. sz. 

mellékletben. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

2014/2015. nevelési évtől Koroncó Község fenntartásában lévő 

óvoda felvételi körzetét az alábbiak szerint határozza meg: 

Koroncói TULIPÁNOS Napközi Otthonos Óvoda 9113 Koroncó, 

Rákóczi u. 48. 

Koroncó Község közigazgatási területe 

  
Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester 

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 

 



39/2014.(V.20.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

2014/2015. nevelési évtől Koroncó Község fenntartásában lévő 

óvoda felvételi körzetét az alábbiak szerint határozza meg: 

Koroncói TULIPÁNOS Napközi Otthonos Óvoda 9113 Koroncó, 

Rákóczi u. 48. 

Koroncó Község közigazgatási területe 

  

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester 

 

 

 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

Radicsné Kincses Mária polgármester megköszönte a meghívottak 

megjelenését a képviselő-testületi ülést 19.00 órakor bezárta. 

 

 

                              K.m.f. 

 

 

 

    Radicsné Kincses Mária             dr. Cseresznyák Klára 

         polgármester                         jegyző 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő:  

 

 

 

   Bittmann Zsolt                            Basák Imre 

Települési képviselő                     Települési képviselő 

 


