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KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

KÉPVISELŐTESTÜLETE 

9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 

 

1-1/2015 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 

Polgármesteri Hivatal nagytermében 2015. február 12-én 18.00 

órai kezdettel megtartott üléséről. 

 

Jelen vannak: 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester 

Basák Imre települési képviselő 

Bittmann Zsolt települési képviselő 

Gaál Jenőné települési képviselő 

Kelemen Frigyes települési képviselő 

Madarász István 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. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester a meghívóban (2.sz. 

melléklet) közzétett napirendek tárgyalásán a tárgyalási 

sorrendre az alábbiak szerint tesz javaslatot: 

 

 

1. Napirend  

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

és a két ülés között történt fontosabb eseményekről 

Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

 

2. Napirend 

Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról 

Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

3. Napirend 

A 2015. évi munkaterv jóváhagyása 

Előadó: dr. Cseresznyák Klára jegyző 
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4. Napirend 

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséenk tárgyalása 

Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

        dr. Cseresznyák Klára jegyző 

 

5. Napirend 

A szociális rendelet módosítása 

Előadó: dr. Cseresznyák Klára jegyző 

 

6. Napirend 

A tanyagondnoki szolgálatról szóló rendelet módosítása 

Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

7. Napirend 

HÉSZ módosítása 

Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

8. Napirend 

A térítési díj rendelet módosítása 

Előadó: dr. Cseresznyák Klára jegyző 

 

9. Napirend 

Az SZMSZ módosítása 

Előadó: dr. Cseresznyák Klára jegyző 

 

10. Napirend 

A polgármester 2015.évi szabadságolási tervének jóváhagyása 

Előadó: dr. Cseresznyák Klára jegyző 

 

11. Napirend 

A március 15-i megemlékezés előkészületei 

Előadó: dr. Cseresznyák Klára jegyző 

 

12. Napirend 

    A Koroncói Tulipános Napközi Otthonos Óvoda nyári zárva tartása 

Előadó: dr. Cseresznyák Klára jegyző 

 

13. Napirend 

Döntést igénylő ügyek 

 

14. Napirend 

Kérdések, interpellációk 

 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 2015. 

február 12-én megtartott ülés napirendi pontjait elfogadja. 
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Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

1/2015.(II.12.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 2015. 

február 12-én 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 2015. évi munkaterv jóváhagyása 

  
Írásos előterjesztés az 5. sz. mellékletben. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 44. §-ában, valamint a Képviselőtestület és szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 4/2011. (IV. 22.) 

önkormányzati rendeletében foglaltak alapján a melléklet 

szerinti tartalommal Koroncó Község Önkormányzata Képviselő-

testületének 2015. évi Munkatervét elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 
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Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

2/2015.(II.12.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 44. §-ában, valamint a Képviselőtestület és szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 4/2011. (IV. 22.) 

önkormányzati rendeletében foglaltak alapján a melléklet 

szerinti tartalommal Koroncó Község Önkormányzata Képviselő-

testületének 2015. évi Munkatervét elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:jegyző 

 

4.NAPIREND 

 
Tárgya: Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének tárgyalása 

 

Írásos előterjesztés a 6. sz. mellékletben, rendelettervezet a 

7. sz. mellékletben. 

 

Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke: 

 

Beszámol arról, hogy napirendet a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság megtárgyalta. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

Önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetését 

jóváhagyja a határozat melléklete szerinti tartalommal. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

3/2015.(II.12.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

Önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetését 

jóváhagyja a határozat melléklete szerinti tartalommal. 
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Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester a mellékletben szereplő 

rendelet tervezetet teszi fel szavazásra. 

 
Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő vett részt, a 

Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és megalkotta a 

1/2015.(II.13.) RENDELETÉT. (8. sz. melléklet) 
 

 

 

 

5.NAPIREND 

 
Tárgya: A Szociális rendelet módosítása 

 

Írásos előterjesztés a 9. sz. mellékletben, rendelettervezet a 

10. sz. mellékletben. 

 

Kelemen Frigyes Ügyrendi és Szociális Bizottság elnöke: 

 

Beszámol arról, hogy napirendet a Ügyrendi és Szociális 

Bizottság megtárgyalta. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester a mellékletben szereplő 

rendelet tervezetet teszi fel szavazásra. 

 
Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő vett részt, a 

Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és megalkotta a 

2/2015.(II.13.) RENDELETÉT. (11. sz. melléklet) 
 

 

 

6.NAPIREND 
 

Tárgya: A tanyagondnoki szolgálatról szóló rendelet módosítása 

 

 

Rendelettervezet a 12. sz. mellékletben 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester a mellékletben szereplő 

rendelet tervezetet teszi fel szavazásra. 

 
Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő vett részt, a 

Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal 



6 

 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és megalkotta a 

3/2015.(II.13.) RENDELETÉT. (13. sz. melléklet) 

 

 

7.NAPIREND 
 

Tárgya: HÉSZ módosítása 

 

Írásos előterjesztés a 14. sz. mellékletben, rendelettervezet 

a 15. sz. mellékletben. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester a mellékletben szereplő 

rendelet tervezetet teszi fel szavazásra. 

 
Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő vett részt, a 

Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és megalkotta a 

4/2015.(II.13.) RENDELETÉT. (16. sz. melléklet) 
 

8.NAPIREND 
 

Tárgya: A térítési díj rendelet módosítása 

 

Írásos előterjesztés a 17. sz. mellékletben, rendelettervezet 

a 18. sz. mellékletben. 

 

Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke: 

 

Beszámol arról, hogy napirendet a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság megtárgyalta. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester a mellékletben szereplő 

rendelet tervezetet teszi fel szavazásra. 

 
Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő vett részt, a 

Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és megalkotta a 

5/2015.(II.13.) RENDELETÉT. (19. sz. melléklet) 
 

9.NAPIREND 
 

Tárgya: Az SZMSZ módosítása 

 

Írásos előterjesztés a 20. sz. mellékletben, rendelettervezet 

a 21. sz. mellékletben. 

 

 

Kelemen Frigyes Ügyrendi és Szociális Bizottság elnöke: 
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Beszámol arról, hogy napirendet a Ügyrendi és Szociális 

Bizottság megtárgyalta. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

felülvizsgálta a Koroncói Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal a 

2012. június 30-án megkötött és 2012. szeptember 12–én 

módosított együttműködési megállapodást, megállapította, hogy 

annak módosítása nem indokolt, az változatlan tartalommal 

marad hatályban. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

4/2015.(II.12.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

felülvizsgálta a Koroncói Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal a 

2012. június 30-án megkötött és 2012. szeptember 12–én 

módosított együttműködési megállapodást, megállapította, hogy 

annak módosítása nem indokolt, az változatlan tartalommal 

marad hatályban. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 

 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester a mellékletben szereplő 

rendelet tervezetet teszi fel szavazásra. 

 
Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő vett részt, a 

Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és megalkotta a 

6/2015.(II.13.) RENDELETÉT. (22. sz. melléklet) 
 

 

10.NAPIREND 
 

Tárgya: A polgármester 2015. évi szabadságolási tervének 

jóváhagyása 

 

Írásos előterjesztés a 23. sz. mellékletben. 
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Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

1.Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Radicsné 

Kincses Mária polgármester 2015. évi fizetett szabadságát az 

alábbiak szerint állaptíja meg: 

- Alapszabadság: 25 nap 

- Pótszabadság: 14 nap 

- Gyermekek utáni pótszabadság: 2 nap 

2015. évi szabadság: 41 nap 

2014. évről áthozott fizetett szabadsága: 14 nap 

Összes igénybe vehető szabadság: 55 nap 

2.A Képviselő-testület Radicsné Kincses Mária polgármester 

részére a 2015. évi fizetett szabadságának a kivételét az 

alábbi szabadságolási terv szerint engedélyezi: 

2015. január 9-től 13-ig 3 nap és 

            22-től 23-ig 2 nap 

      február 5-től 6-ig 2 nap és 

             16-től 17-ig 2 nap 

      március 16-tól 20-ig 5 nap 

  április 3-tól 10-ig 5 nap 

      május 21-től 27-ig 4 nap 

      június 29-től július 8-ig 7 nap 

      július 27-től augusztus 4-ig 7 nap 

      augusztus 24-től 28-ig 7 nap 

      szeptember 22-től 25-ig 4 nap 

      november 2-től 6-ig 5 nap 

      december 23, és 28,29,31 4 nap 

Összesen 55 nap 

3.Felkéri a polgármestert, hogy a szabadság igénybevételéről a 

Képviselő-testületnek a következő ülésen számoljon be. 

4.Felkéri a jegyzőt, hogy a határozatban foglaltakat vezesse 

fel a polgármester szabadságnyilvántartásába. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 

 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

5/2015.(II.12.)Határozat 

 

1.Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Radicsné 

Kincses Mária polgármester 2015. évi fizetett szabadságát az 

alábbiak szerint állaptíja meg: 

- Alapszabadság: 25 nap 

- Pótszabadság: 14 nap 

- Gyermekek utáni pótszabadság: 2 nap 

2015. évi szabadság: 41 nap 



9 

 

2014. évről áthozott fizetett szabadsága: 14 nap 

Összes igénybe vehető szabadság: 55 nap 

2.A Képviselő-testület Radicsné Kincses Mária polgármester 

részére a 2015. évi fizetett szabadságának a kivételét az 

alábbi szabadságolási terv szerint engedélyezi: 

2015. január 9-től 13-ig 3 nap és 

            22-től 23-ig 2 nap 

      február 5-től 6-ig 2 nap és 

             16-től 17-ig 2 nap 

      március 16-tól 20-ig 5 nap 

  április 3-tól 10-ig 5 nap 

      május 21-től 27-ig 4 nap 

      június 29-től július 8-ig 7 nap 

      július 27-től augusztus 4-ig 7 nap 

      augusztus 24-től 28-ig 7 nap 

      szeptember 22-től 25-ig 4 nap 

      november 2-től 6-ig 5 nap 

      december 23, és 28,29,31 4 nap 

Összesen 55 nap 

3.Felkéri a polgármestert, hogy a szabadság igénybevételéről a 

Képviselő-testületnek a következő ülésen számoljon be. 

4.Felkéri a jegyzőt, hogy a határozatban foglaltakat vezesse 

fel a polgármester szabadságnyilvántartásába. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 

 

 

11.NAPIREND 
 

Tárgya: A március 15-i megemlékezés előkészületei 

 

Írásos előterjesztés a 24. sz. mellékletben. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Képviselő-testülete 2015. március 13-én 14.00 

órai kezdettel ünnepi megemlékezést tart a Szolgáltatóházban. 

Az ünnepi műsort követően koszorúzást tart a Hősi Parkban. 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy a március 15-i 

megemlékezés megszervezésével kapcsolatos teendőket intézze. 

 

Határidő: 2015. március 13.  

Felelős: polgármester 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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6/2015.(II.12.)Határozat 

 

Koroncó Község Képviselő-testülete 2015. március 13-én 14.00 

órai kezdettel ünnepi megemlékezést tart a Szolgáltatóházban. 

Az ünnepi műsort követően koszorúzást tart a Hősi Parkban. 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy a március 15-i 

megemlékezés megszervezésével kapcsolatos teendőket intézze. 

 

Határidő: 2015. március 13.  

Felelős: polgármester 

 

12.NAPIREND 
 

Tárgya: A Koroncói Tulipános Napközi Otthonos Óvoda nyári 

zárva tartása 

 

Írásos előterjesztés a 25. sz. mellékletben. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Képviselő-testülete a Koroncói Tulipános 

Napközi Otthonos Óvoda nyári zárva tartásának időpontját az 

alábbiak szerint határozza meg: 

A Koroncói Tulipános Napközi Otthonos Óvoda (9113 Koroncó, 

Rákóczi u. 39.) nyári zárva tartásának időpontja: 2015. 

augusztus 10. – 2015. augusztus 31. 

 

A Képviselő-testület megbízza az intézmény vezetőjét, hog az 

óvoda nyári zárva tartásának időpontjáról ezen döntés 

meghozatalát követően, 2015. február hó 15. napjáig 

tájékoztassa a szülőket.  

 

Határidő: 2015. február 15.  

Felelős: Kollerné Kantó Gabriella intézményvezető 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

7/2015.(II.12.)Határozat 

Koroncó Község Képviselő-testülete a Koroncói Tulipános 

Napközi Otthonos Óvoda nyári zárva tartásának időpontját az 

alábbiak szerint határozza meg: 

A Koroncói Tulipános Napközi Otthonos Óvoda (9113 Koroncó, 

Rákóczi u. 39.) nyári zárva tartásának időpontja: 2015. 

augusztus 10. – 2015. augusztus 31. 
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A Képviselő-testület megbízza az intézmény vezetőjét, hog az 

óvoda nyári zárva tartásának időpontjáról ezen döntés 

meghozatalát követően, 2015. február hó 15. napjáig 

tájékoztassa a szülőket. 

 

Határidő: 2015. február 15.  

Felelős: Kollerné Kantó Gabriella intézményvezető 

13/A.NAPIREND 
 

Tárgya: Döntést igénylő ügyek – Koroncó SE. kérelme 

 

Írásos előterjesztés a 26. sz. mellékletben. 

Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke: 

 

Beszámol arról, hogy napirendet a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság megtárgyalta. és a döntés 

elnapolását javasolja. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Koroncói 

Sport Egyesület elnöke, Takács Ottó 2015. február 9-én 

beérkezett ismételt, írásbeli támogatási kérelmével 

kapcsolatosan úgy határoz - a KSE részére a NAV által 

végrehajtásba helyezett 408.439,- Ft összegű köztartozás és 

5.000,- Ft összegű adótartozás átvállalása ügyében –, hogy az 

érdemi döntés meghozatalát elnapolja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző  

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

8/2015.(II.12.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Koroncói 

Sport Egyesület elnöke, Takács Ottó 2015. február 9-én 

beérkezett ismételt, írásbeli támogatási kérelmével 

kapcsolatosan úgy határoz - a KSE részére a NAV által 

végrehajtásba helyezett 408.439,- Ft összegű köztartozás és 

5.000,- Ft összegű adótartozás átvállalása ügyében –, hogy az 

érdemi döntés meghozatalát elnapolja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző  

Kérdés, hozzászólás nem volt. 
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Radicsné Kincses Mária polgármester megköszönte a jelenlevők 

részvételét, majd a Képviselő-testületi ülést bezárta. 

 

                              K.m.f. 

 

    Radicsné Kincses Mária             dr. Cseresznyák Klára 

         polgármester                         jegyző 


