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1490/2019 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 

Polgármesteri Hivatal nagytermében 2019. május 30-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 

Madarász István települési képviselő 

dr. Cseresznyák Klára jegyző tanácskozási joggal 

Reider Mónika jegyzőkönyvvezető tanácskozási joggal 

 

 

Jelenléti ív 1. sz. mellékletben. 

 

Bittman Zsolt és Violáné Pintér Rozália települési képviselő 

távolmaradását előre jelezte. 

 

 

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. 

 

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 2018. évi belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása 

   Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

              dr. Cseresznyák Klára jegyző 

 

4. Napirend  

   A 2018. évi költségvetési rendelet módosítása 

    Előadó: dr. Cseresznyák Klára jegyző 

 

5. Napirend  

   A 2018. évi zárszámadás 

    Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

6. Napirend  

   A gyermekvédelem helyzetének átfogó értékelése 

   Előadó: dr. Cseresznyák Klára jegyző 

 

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 2019. május 

30-án megtartott ülés napirendi pontjait elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 5 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

33/2019.(V.30.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 2019. május 

30-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 2018. évi belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása 

  
Írásos előterjesztés az 5. sz. mellékletben. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a 2018. évi belső ellenőrzési beszámolót, és a belső 

ellenőrzések tapasztalatairól szóló éves beszámolót. 

2. A Képviselő-testület a beszámolókat az előterjesztésének 

megfelelően jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 5 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

34/2019.(V.30.)Határozat 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a 2018. évi belső ellenőrzési beszámolót, és a belső 

ellenőrzések tapasztalatairól szóló éves beszámolót. 

2. A Képviselő-testület a beszámolókat az előterjesztésének 

megfelelően jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

 

 

 

4.NAPIREND 

 
Tárgya: 2018. évi költségvetési rendelet módosítása 

  
Rendelettervezet a 6. sz. mellékletben. 

 



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 5 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és megalkotta a 

6/2019.(V.30.) RENDELETÉT. (7. sz. melléklet). 
 

 

5.NAPIREND 

 
Tárgya: 2018. 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 5 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és megalkotta a 

7/2019.(V.30.) RENDELETÉT. (10. sz. melléklet). 
 

 

 

 

 

6.NAPIREND 
 

 

Tárgya: A gyermekvédelem helyzetének átfogó értékelése 

 

Írásos előterjesztés a 11. sz. mellékletben. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 



Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi 

gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készített átfogó értékelést 

elfogadja. 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az ismertetett és 

elfogadott értékelést a Gyámhivatal részére küldje meg. 
  
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 5 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

35/2019.(V.30.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi 

gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készített átfogó értékelést 

elfogadja. 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az ismertetett és 

elfogadott értékelést a Gyámhivatal részére küldje meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 

 

 

7/A. Napirend  

 
Tárgya: Döntést igénylő ügyek – Koroncó településrendezési 

eszközök módosítása (Msz:18097) véleményezési szakaszban 

beérkezett vélemények ismertetése  a 314/2012. (XI. 8.) Korm. 

rendelet 39. § (2) bekezdése előírása alapján 

 

Írásos előterjesztés az 12. sz. mellékletben. 

 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 18097 

msz-ú településrendezési eszközök módosítása véleményezési 

szakaszában beérkezett véleményekkel egyetért. Az eltérő 

vélemények az egyeztető tárgyalás során tisztázásra kerültek, 

megválaszolatlan kérdés nem maradt. A partnerségi egyeztetés 

folyamán észrevétel nem érkezett az Önkormányzathoz.  

2. A Képviselő-testület a véleményezési szakaszt a mai nappal 

lezárja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 



 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 5 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

36/2019.(V.30.)Határozat 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 18097 

msz-ú településrendezési eszközök módosítása véleményezési 

szakaszában beérkezett véleményekkel egyetért. Az eltérő 

vélemények az egyeztető tárgyalás során tisztázásra kerültek, 

megválaszolatlan kérdés nem maradt. A partnerségi egyeztetés 

folyamán észrevétel nem érkezett az Önkormányzathoz.  

2. A Képviselő-testület a véleményezési szakaszt a mai nappal 

lezárja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

 

 

7/A. Napirend  

 
Tárgya: Döntést igénylő ügyek - játszótér kerítés megépítése 

 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a Szabadidőparkban pályázati forrásból létesített játszótér 

kerítésének megépítését saját forrásból, 2019. évi költségvetése 

terhére biztosítja, amelynek bruttó 248.790,- Ft-os költségét 

jóváhagyja. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza Radicsné Kincses Mária 

polgármestert, hogy a kerítés 2019. július 31. napjáig történő 

kivitelezését megrendelje és a szükséges intézkedéseket 

megtegye. 

 

Határidő: 2019. július 31. 

Felelős: polgármester 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 5 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 

 

 



37/2019.(V.30.)Határozat 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a Szabadidőparkban pályázati forrásból létesített játszótér 

kerítésének megépítését saját forrásból, 2019. évi költségvetése 

terhére biztosítja, amelynek bruttó 248.790,- Ft-os költségét 

jóváhagyja. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza Radicsné Kincses Mária 

polgármestert, hogy a kerítés 2019. július 31. napjáig történő 

kivitelezését megrendelje és a szükséges intézkedéseket 

megtegye. 

 

Határidő: 2019. július 31. 

Felelős: polgármester 

 

 

7/B. Napirend  

 
Tárgya: Döntést igénylő ügyek – közterületeken a zöldterületek 

rendben tartása 

 

Írásos előterjesztés az 13. sz. mellékletben. 

 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Vörös-

Torma Attila egyéni vállalkozóval megkötésre kerülő, az 

Önkormányzat tulajdonában álló közterületeken a zöldterületek 

rendben tartásával kapcsolatos teendők (fűnyírás, fűkaszálás, 

nyesedék elszállítása) ellátására vonatkozó vállalkozási 

szerződés tervezetet a jelen határozat melléklete szerinti 

tartalommal jóváhagyja. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza Radicsné Kincses Mária 

polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására, valamint 

minden egyéb szükséges jognyilatkozat megtételére. 

 

Határidő: 2019. június 15. 

Felelős: polgármester 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 5 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 

 

 

 



38/2019.(V.30.)Határozat 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Vörös-

Torma Attila egyéni vállalkozóval megkötésre kerülő, az 

Önkormányzat tulajdonában álló közterületeken a zöldterületek 

rendben tartásával kapcsolatos teendők (fűnyírás, fűkaszálás, 

nyesedék elszállítása) ellátására vonatkozó vállalkozási 

szerződés tervezetet a jelen határozat melléklete szerinti 

tartalommal jóváhagyja. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza Radicsné Kincses Mária 

polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására, valamint 

minden egyéb szükséges jognyilatkozat megtételére. 

 

Határidő: 2019. június 15. 

Felelős: polgármester 

 

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 

 


