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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 

Polgármesteri Hivatal nagytermében 2018. május 31-én 17.30 órai 

kezdettel megtartott üléséről. 

 

 

Jelen vannak: 

 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester 

Basák Imre települési képviselő 

Bittman Zsolt települési képviselő 

Kelemen Frigyes települési képviselő 

Madarász István települési képviselő 

dr. Cseresznyák Klára jegyző tanácskozási joggal 

Pintér Lászlóné jegyzőkönyvvezető tanácskozási joggal 

 

 

Jelenléti ív 1. sz. mellékletben. 

 

Violáné Pintér Rozália és Gaál Jenőné 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 meghívóban (2.sz. melléklet) közzétett 

napirendek tárgyalási sorrendjének módosítására, valamint  

pótnapirend tárgyalására tesz javaslatot az alábbiak szerint: 

 

 

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 2017. évi belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása 

   Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

              dr. Cseresznyák Klára jegyző 

 

4. Napirend  

   A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása 

    Előadó: dr. Cseresznyák Klára jegyző 

 

5. Napirend  

   A 2017. évi zárszámadás 

    Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

6. Napirend  

   A gyermekvédelem helyzetének átfogó értékelése 

   Előadó: dr. Cseresznyák Klára jegyző 

 

7. Napirend  

   Döntés önkormányzati telekingatlan értékesítéséről 

    Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

8. Napirend  

   A Koroncói Tulipános Napközi Otthonos Óvoda beszámolója a 

tanévindítás feltételrendszeréről 

    Előadó: Kollerné Kantó Gabriella intézményvezető 

 

9. 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 2018. május 

31-én 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: 

 

30/2018.(V.31.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 2018. május 

31-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 2017. 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 2017. 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: 

 

31/2018.(V.31.)Határozat 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a 2017. 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: 2017. évi költségvetési rendelet módosítása 

  
Rendelettervezet a 6. 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 

6/2018.(V.31.) RENDELETÉT. (7. sz. melléklet). 
 

 

5.NAPIREND 

 
Tárgya: 2017. 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 

7/2018.(V.31.) 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 2017. 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: 

 

32/2018.(V.31.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. 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. Napirend  

 
   Tárgya: Döntés önkormányzati telekingatlan értékesítéséről 

 

Írásos előterjesztés a 12. sz. mellékletben. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Koroncó belterület 435/6 hrsz-ú ingatlan értékesítésére 

pályázatot ír ki a a jelen határozat mellékletébe foglalt 

pályázati kiírás szerint. 

2.  A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázati 

felhívás közzétételére. 

 

Határidő: a pályázati felhívás szerint 
Felelős: polgármester 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 5 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 



 

33/2018.(V.31.)Határozat 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Koroncó belterület 435/6 hrsz-ú ingatlan értékesítésére 

pályázatot ír ki a jelen határozat mellékletébe foglalt 

pályázati kiírás szerint. 

2.  A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázati 

felhívás közzétételére. 

 

Határidő: a pályázati felhívás szerint 

Felelős: polgármester 

 

 

8. Napirend  

 
Tárgya: A Koroncói Tulipános Napközi Otthonos Óvoda beszámolója 

a tanévindítás feltételrendszeréről 

 

Írásos előterjesztés az 13. sz. mellékletben. 

 

Gaál Jenőné települési képviselő, a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság elnöke: 

Beszámol arról, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság megtárgyalta, javasolja a 

beszámoló elfogadását. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

intézményvezetőnek a Koroncói Tulipános Napközi Otthonos Óvoda 

2018/2019-as tanévindításról szóló beszámolóját jóváhagyja. 

 

Határidő: 2018. szeptember 1. 

Felelős: intézményvezető 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 5 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

34/2018.(V.31.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

intézményvezetőnek a Koroncói Tulipános Napközi Otthonos Óvoda 

2018/2019-as tanévindításról szóló beszámolóját jóváhagyja. 

 

Határidő: 2018. szeptember 1. 

Felelős: intézményvezető 

 



9/A.NAPIREND 
 

 

Tárgya: Döntést igénylő ügyek – Szolgáltatóház bérleti díjának 

felülvizsgálata 

 

Írásos előterjesztés az 14. sz. mellékletben. 

 

Gaál Jenőné települési képviselő, a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság elnöke: 

Beszámol arról, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság megtárgyalta, javasolja a 

határozati javaslat elfogadását. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a Szolgáltatóház (9113 Koroncó, Rákóczi u. 46.) bérleti 

díját 2018. július 1-től a következők szerint módosítja: 

A Szolgáltatóház bérleti díja 

- jövedelemszerzésre irányuló (nem vásár) tevékenység esetén 

10.000.-Ft/nap 

- kulturális és ismeretterjesztő tevékenység esetén díjmentes 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: nyilvántartásba vételre jegyző 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 5 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

35/2018.(V.31.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a Szolgáltatóház (9113 Koroncó, Rákóczi u. 46.) bérleti 

díját 2018. július 1-től a következők szerint módosítja: 

A Szolgáltatóház bérleti díja 

- jövedelemszerzésre irányuló (nem vásár) tevékenység esetén 

10.000.-Ft/nap 

- kulturális és ismeretterjesztő tevékenység esetén díjmentes 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: nyilvántartásba vételre jegyző 

 

 

 

 

 

 



9/B.NAPIREND 
 

 

Tárgya: Döntést igénylő ügyek - Koroncó, Wesselényi utca 

forgalmi rendje 
 

Írásos előterjesztés az 15. sz. mellékletben. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete akként 

dönt, hogy a Wesselényi utca forgalmi rendjét az alábbiak 

szerint szabályozza:  

1./A Koroncó, Wesselényi  utcában a megengedett maximális 

sebesség mértékét továbbra is 30 km/h.-ban határozza meg, 

valamint a meglévő szilárdburkolatú út minőségének megvédése 

érdekében súlykorlátozást vezet be és a Wesselényi utca mindkét 

végére 10 tonnával behajtani tilos közlekedési jelzőtáblát 

helyzetet ki kivéve célforgalom kiegészítő táblával. 

2./A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, 

hogy a Wesselényi utca közúti közlekedési szabályait érintően a 

szükséges intézkedéséket tegyék meg. 

3./Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

jelzőtáblák (és tartozékaik) beszerzését követően a közúti 

közlekedés szabályainak betartását figyelembe véve a közúti 

jelzőtáblák kihelyezését rendeli el, az utca mindkét bevezető 

szakaszára. 

4./Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri 

a jegyzőt, hogy a lakosságot értesítse a Wesselényi utcában 

bevezetésre kerülő új közlekedése szabályról. 

 

 

Határidő: 2018. július 31.  

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: 

 

36/2018.(V.31.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete akként dönt, 

hogy a Wesselényi utca forgalmi rendjét az alábbiak szerint 

szabályozza:  

1./A Koroncó, Wesselényi  utcában a megengedett maximális 

sebesség mértékét továbbra is 30 km/h.-ban határozza meg, 

valamint a meglévő szilárdburkolatú út minőségének megvédése 

érdekében súlykorlátozást vezet be és a Wesselényi utca mindkét 



végére 10 tonnával behajtani tilos közlekedési jelzőtáblát 

helyzetet ki kivéve célforgalom kiegészítő táblával. 

2./A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, 

hogy a Wesselényi utca közúti közlekedési szabályait érintően a 

szükséges intézkedéséket tegyék meg. 

3./Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

jelzőtáblák (és tartozékaik) beszerzését követően a közúti 

közlekedés szabályainak betartását figyelembe véve a közúti 

jelzőtáblák kihelyezését rendeli el, az utca mindkét bevezető 

szakaszára. 

4./Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri 

a jegyzőt, hogy a lakosságot értesítse a Wesselényi utcában 

bevezetésre kerülő új közlekedése szabályról. 

 

 

Határidő: 2018. július 31.  

Felelős:  polgármester, jegyző 

 

 

9/C.NAPIREND 
 

 

Tárgya: Döntést igénylő ügyek – VP6-19.2.1.-70-1-17  

Turisztikai szolgáltatás és attrakció fejlesztése című pályázati 

felhívásra vonatkozó pályázat benyújtása 

 

Írásos előterjesztés az 16. sz. mellékletben. 

 

Gaál Jenőné települési képviselő, a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság elnöke: 

Beszámol arról, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság megtárgyalta, javasolja a 

határozati javaslat elfogadását. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

határozott, hogy pályázatot nyújt be a Turisztikai szolgáltatás 

és attrakció fejlesztése tárgyú, VP6-19.2.1.-70.1-17 kódszámú 

pályázati kiírásra „Koroncó, faluközpontban lévő emlékpark 

turisztikai fejlesztése” címmel. 

2. A fejlesztéssel Koroncó Község Önkormányzat tulajdonát képező 

136 és 68  hrsz-ú ingatlan érintett. 

3. A Képviselő-testület a pályázat megvalósításához szükséges 

önerőt az önkormányzat költségvetésében biztosítja. 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza Radicsné Kincses Mária 

polgármestert a pályázat előkészítésével kapcsolatos teendők 



elvégzésére, a pályázat benyújtására és a pályázattal 

kapcsolatos valamennyi jognyilatkozat megtételére. 

Felelős: Radicsné Kincses Mária polgármester 
Határidő: értelem szerint 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 5 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

37/2018.(V.31.)Határozat 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

határozott, hogy pályázatot nyújt be a Turisztikai szolgáltatás 

és attrakció fejlesztése tárgyú, VP6-19.2.1.-70.1-17 kódszámú 

pályázati kiírásra „Koroncó, faluközpontban lévő emlékpark 

turisztikai fejlesztése” címmel. 

2. A fejlesztéssel Koroncó Község Önkormányzat tulajdonát képező 

136 és 68  hrsz-ú ingatlan érintett. 

3. A Képviselő-testület a pályázat megvalósításához szükséges 

önerőt az önkormányzat költségvetésében biztosítja. 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza Radicsné Kincses Mária 

polgármestert a pályázat előkészítésével kapcsolatos teendők 

elvégzésére, a pályázat benyújtására és a pályázattal 

kapcsolatos valamennyi jognyilatkozat megtételére. 

Felelős: Radicsné Kincses Mária polgármester 
Határidő: értelem szerint 

 

 

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 

 


