
KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

KÉPVISELŐTESTÜLETE 

9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 

 

1-5/2015 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 

Polgármesteri Hivatal nagytermében 2015. április 28-án 17.30 

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 2015-2019. évi Gazdasági Program jóváhagyása 

Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 



 

 

4. Napirend 

A társadalmi szervezetek pályázatai alapján a támogatási 

keret felosztása 

Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

        Gaál Jenőné Bizottság elnöke 

         

5. Napirend 

2014. évi belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása 

Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

        dr. Cseresznyák Klára jegyző 

 

6. Napirend 

2014. évi zárszámadás 

Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

        Gaál Jenőné Bizottság elnöke 

         

7. Napirend 

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 2015. 

április 28-án megtartott ülés napirendi pontjait elfogadja. 

 

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: 

 

25/2015.(IV.28.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 2015. 

április 28-án megtartott ülés napirendi pontjait elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: 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 2015-2019. évi Gazdasági Program jóváhagyása 

  
Írásos előterjesztés az 5. sz. mellékletben. 

 

Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke: 

 

Beszámol arról, hogy napirendet a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság megtárgyalta, javasolja 2015-

2019. évi Gazdasági Program elfogadását. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

előterjesztés szerint elfogadja az Önkormányzatnak a 2015-

2019. évi Gazdasági Programját. 

 

Határidő: folyamatos 

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: 

 

26/2015.(IV.28.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

előterjesztés szerint elfogadja az Önkormányzatnak a 2015-

2019. évi Gazdasági Programját. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: jegyző, polgármester 

 

 

4.NAPIREND 

 
Tárgya: A társadalmi szervezetek pályázatai alapján a 

támogatási keret felosztása 

  
Írásos előterjesztés az 6. sz. mellékletben. 

 



Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke: 

 

Beszámol arról, hogy napirendet a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság megtárgyalta, az 

előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását 

javasolja.  

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. 

évben vissza nem térítendő támogatásban részesíti a következő 

civil szervezeteket: 

Alapítvány a Koroncói Judoért    900.000.-Ft 

Koroncói Sporthorgász Egyesület    150.000.-Ft 

Koroncói Polgárőr Egyesület     200.000.-Ft 

Önkéntes Tűzoltó Egyesület    100.000.-Ft 

Összefogás Koroncóért Egyesület   200.000.-Ft 

 

2. A nyilvántartásba vételi eljárás alatt álló Koroncó 

Községi Sport- és Szabadidősport Egyesület Labdarúgó 

Szakosztálya, Kézilabda Szakosztálya (női/férfi csapat), 

Amatőr Teke Szakosztály és Természetjáró Szakosztályba kérelme 

ügyében a döntést elnapolja azzal, hogy az Egyesület 

nyilvántartásba vételét követően a Szakosztályok között a 

részükre jelen határozattal elkülönített 1.250.000.-Ft 

összeget a már benyújtott támogatási kérelmük alapján a 

nyilvántartásba vételt követő képviselő-testületi ülésen 

határozatával felosztja. 

 

3. A támogatások kifizetésére a támogatási szerződések 

megkötését követően kerülhet sor, az azokban rögzített 

határnapig. A támogatás kizárólag a támogatási szerződésekben 

foglaltakra fordítható. A felvett támogatás összegéről a 

támogatott a támogatási szerződésben foglaltak szerint köteles 

elszámolni. 

 

4. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a támogatási 

szerződéseket 2015. május 7-ig készítse elő, és azok 

tervezetét 2015. május 8-ig bezárólag küldje meg a 

támogatásban részesített civil szervezetek részére. 

 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

támogatási szerződések aláírására a határozatban foglaltaknak 

megfelelően. 

 

 

Határidő: 2015. május 8. 

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: 

 

27/2015.(IV.28.)Határozat 

 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. 

évben vissza nem térítendő támogatásban részesíti a következő 

civil szervezeteket: 

Alapítvány a Koroncói Judoért    900.000.-Ft 

Koroncói Sporthorgász Egyesület    150.000.-Ft 

Koroncói Polgárőr Egyesület     200.000.-Ft 

Önkéntes Tűzoltó Egyesület    100.000.-Ft 

Összefogás Koroncóért Egyesület   200.000.-Ft 

 

2. A nyilvántartásba vételi eljárás alatt álló Koroncó 

Községi Sport- és Szabadidősport Egyesület Labdarúgó 

Szakosztálya, Kézilabda Szakosztálya (női/férfi csapat), 

Amatőr Teke Szakosztály és Természetjáró Szakosztályba kérelme 

ügyében a döntést elnapolja azzal, hogy az Egyesület 

nyilvántartásba vételét követően a Szakosztályok között a 

részükre jelen határozattal elkülönített 1.250.000.-Ft 

összeget a már benyújtott támogatási kérelmük alapján a 

nyilvántartásba vételt követő képviselő-testületi ülésen 

határozatával felosztja. 

 

3. A támogatások kifizetésére a támogatási szerződések 

megkötését követően kerülhet sor, az azokban rögzített 

határnapig. A támogatás kizárólag a támogatási szerződésekben 

foglaltakra fordítható. A felvett támogatás összegéről a 

támogatott a támogatási szerződésben foglaltak szerint köteles 

elszámolni. 

 

4. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a támogatási 

szerződéseket 2015. május 7-ig készítse elő, és azok 

tervezetét 2015. május 8-ig bezárólag küldje meg a 

támogatásban részesített civil szervezetek részére. 

 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

támogatási szerződések aláírására a határozatban foglaltaknak 

megfelelően. 

 

 

Határidő: 2015. május 8. 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

 

 

 

 



5.NAPIREND 

 
Tárgya: 2014. évi belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása 

  
Írásos előterjesztés az 7. sz. mellékletben. 

 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

1.Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a 2014. évi belső ellenőrzési beszámolót, és a 

belső ellenőrzések tapasztalatairól szóló éves beszámolót.  

 

2.A Képviselő-testület a beszámolókat és az intézkedési tervet 

az előterjesztésenek megfelelően elfogadja. 

 

Határidő: folyamatos 

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: 

 

28/2015.(IV.28.)Határozat 

 

1.Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a 2014. évi belső ellenőrzési beszámolót, és a 

belső ellenőrzések tapasztalatairól szóló éves beszámolót.  

 

2.A Képviselő-testület a beszámolókat és az intézkedési tervet 

az előterjesztésenek megfelelően elfogadja. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

6.NAPIREND 
 
Tárgya: A 2014. évi zárszámadás 

 

Írásos előterjesztés az 8. sz. mellékletben, rendelettervezet 

a 9. sz. mellékeltben. 

 

Gaál Jenőné települési képviselő, a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság elnöke: 

Beszámol arról, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság megtárgyalta, az 

előterjesztésben szereplő rendelet-tervezet 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 

7/2015.(IV.29.) RENDELETÉT. (10. sz. melléklet). 
 

 

7/A.NAPIREND 

 
Tárgya: Döntést igénylő ügyek – Koroncói Sport Egyesület 

kérelmének ismételet tárgyalása 

 

Írásos előterjesztés az 11. sz. mellékletben. 

 
Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke: 

 

Beszámol arról, hogy napirendet a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság megtárgyalta, az 

előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását 

javasolja.  

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

1.Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

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

én beérkezett ismételt, írásbeli támogatási kérelmével 

kapcsolatban úgy dönt, hogy a KSE terhére a NAV által 

végrehajtásba helyezett 408.439.-Ft összegű köztartozás és 

5.000.-Ft összegű adótartozás kiegyenlítésére költésgvetésből 

támogatást nem biztosít. 

 

2.A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy döntéséről a 

határozat jegyzőkönyvi kivonatának megküldésével Takács Ottót, 

az Egyesület elnökét haladéktalanul értesítse. 

 

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: 

 

29/2015.(IV.28.)Határozat 

 

 



1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

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

én beérkezett ismételt, írásbeli támogatási kérelmével 

kapcsolatban úgy dönt, hogy a KSE terhére a NAV által 

végrehajtásba helyezett 408.439.-Ft összegű köztartozás és 

5.000.-Ft összegű adótartozás kiegyenlítésére költésgvetésből 

támogatást nem biztosít. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy döntéséről a 

határozat jegyzőkönyvi kivonatának megküldésével Takács Ottót, 

az Egyesület elnökét haladéktalanul értesítse. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 

 

 

7/B.NAPIREND 

 
Tárgya: Döntést igénylő ügyek – HÉSZ módosítása 
 

Rendelettervezet a 12. sz. mellékletben. 

 

Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke: 

 

Beszámol arról, hogy napirendet a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság megtárgyalta, az 

előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását 

javasolja.  

 

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 

8/2015.(IV.29.) RENDELETÉT. (13. sz. melléklet) 
 

 

7/C.NAPIREND 

 
Tárgya: Döntést igénylő ügyek – Szállítási útvonal 

engedélyezése 

 
Írásos előterjesztés az 14. sz. mellékletben. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 



Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul 

ahhoz, hogy a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. kérelmében 

meghatározott útvonalat egyszeri alkalommal, három gépjárművel 

igénybe vegye. 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az 

útvonalengedélyt előre egyeztetett időpontra és forgalmi 

rendszámú járművekre adja ki. 

 

Határidő: 2015. május 15. 

Felelős: jegyző 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

30/2015.(IV.28.)Határozat 

 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul 

ahhoz, hogy a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. kérelmében 

meghatározott útvonalat egyszeri alkalommal, három gépjárművel 

igénybe vegye. 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az 

útvonalengedélyt előre egyeztetett időpontra és forgalmi 

rendszámú járművekre adja ki. 

 

Határidő: 2015. május 15. 

Felelős: jegyző 

 

 

9/D.NAPIREND 

 
Tárgya: Döntést igénylő ügyek – Koroncó Községért Emlékérem 

 

Írásos előterjesztés az 15. sz. mellékletben. 

 

A titkos szavazás összesítésére és az eredmény megállapítására 

felkérte a polgármester az Ügyrendi és Szociális Bizottságot. 

A szavazásról és az eredmény megállapításáról az Ügyrendi és 

Szociális Bizottság jegyzőkönyvet készít. 

 

A kitüntetésre javasolt személyek névsorát a kiosztott 

szavazólapokon találta a Képviselő-testület (16.sz. 

melléklet). 

Érvényesen szavazni a jelölt neve melletti oszlopok megfelelő 

sorában elhelyezett „X” jellel lehet. 

A Képviselő-testület tagjai a kitöltött szavazólapot borítékba 

téve átadták a Ügyrendi és Szociális Bizottság részére. 

 

 



 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester a szavazólapok 

összegyűjtését követően tanácskozási szünetet rendelt el a 

szavazatok összeszámlálásának idejére. 

 

A szavazatok összeszámlálását követően a tanácskozás 

folytatódott. 

A szavazatok összesítéséről készült jegyzőkönyv a 17.sz. 

mellékletben. 

 

 

 

Kelemen Frigyes az Ügyrendi és Szociális Bizottság elnöke a 

szavazatok összesítését követően tájékoztatta a szavazás 

eredményéről a Képviselő-testületet. A titkos szavazás során 1 

igen szavazattal, 4 nem szavazattal 2 tartózkodás mellett Vass 

Sándor tanár nem kapta meg a „Koroncó Községért Emlékérem” 

kitüntető cím odaítéléséhez szükséges minősített többséget. 

 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatot teszi fel szavazásra: 

 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy Némethné Máté Éva igazgató által „Koroncó Községért 

Emlékérem” kitüntető címrejavasolt Vass Sándor tanár részére a 

kitüntető címet nem ítéli oda. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy döntéséről a 

javaslattevőt a határozat jegyzőkönyvi kivonatának 

megküldésével értesítse. 

 

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: 

 

31/2015.(IV.28.)Határozat 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy Némethné Máté Éva igazgató által „Koroncó Községért 

Emlékérem” kitüntető címrejavasolt Vass Sándor tanár részére a 

kitüntető címet nem ítéli oda. 

 



2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy döntéséről a 

javaslattevőt a határozat jegyzőkönyvi kivonatának 

megküldésével értesítse. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 

 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

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 

 
 


