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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. október 25-án 17.30 

órai kezdettel megtartott üléséről. 

 

Jelen vannak: 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester 

Basák Imre települési képviselő 

Bittman Zsolt 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. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester köszöntötte a megjelenteket. 

Megállapította hogy a megválasztott 6 fő települési képviselőből 

5 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 2018. évi szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól 

szóló rendelet elfogadása 

   Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester    

            

 

 



 

4. Napirend  

   A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési 

Szabályairól szóló 4/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelet 

módosítása 

       Előadó: dr. Cseresznyák Klára jegyző 

 

5. 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. 

október 25-én megtartott ülés napirendi pontjait elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

57/2018.(X.25.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 2018. 

október 25-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 2018. évi szociális tűzifa támogatás helyi 

szabályairól szóló rendelet elfogadása 

 

Írásos előterjesztés a 5. sz. mellékletben, rendelettervezet a 

6. sz. mellékletben. 

  
Radicsné Kincses Mária polgármester a mellékletben szereplő 

rendelet tervezetet teszi fel szavazásra. 

 
Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő vett részt, a 

Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül elfogadta és megalkotta a 

11/2018.(X.26.) RENDELETÉT. (7. sz. melléklet) 

 

 

 

4.NAPIREND 
 
Tárgya: A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési 

Szabályairól szóló 4/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelet 

módosítása 

 

Írásos előterjesztés a 8. sz. mellékletben, rendelettervezet a 

9. sz. mellékletben. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester a mellékletben szereplő 

rendelet tervezetet teszi fel szavazásra. 

 
Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő vett részt, a 

Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül elfogadta és megalkotta a 

12/2018.(X.26.) RENDELETÉT. (10. sz. melléklet) 
 

 

 

5/A.NAPIREND 
 
Tárgya: Döntést igénylő ügyek - Büfé és tekepálya üzemeltetésére 

 

Írásos előterjesztés a 11. sz. mellékletben. 

 

Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke: 

 

Beszámol arról, hogy napirendet 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 az 

53/2018.(IX.26.) Határozatát visszavonja, az önkormányzati 

tulajdonban lévő Koroncó, Szent László u. 62. sz. alatti 

Sportkomplexumban található büfé és tekepálya üzemeltetésére nem 

ír ki pályázatot. 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul 

veszi, hogy a jelenlegi bérlő a bérleti jogviszonyát folytatni 

kívánja és a Bérbeadóönkormányzat a szerződésben foglaltak 

szerint kötelezettséget vállal arra, hogy a bérleményt újabb 

három év határozott időtartamra Bérlő részére bérbe adja. 

2. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri 

a jegyzőt a szerződés-módosítás elkészítésére, a polgármestert 

pedig felhatalmazza annak aláírására. 

 

Határidő: 2018. november 21. 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

58/2018.(X.25.)Határozat 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

53/2018.(IX.26.) Határozatát visszavonja, az önkormányzati 

tulajdonban lévő Koroncó, Szent László u. 62. sz. alatti 

Sportkomplexumban található büfé és tekepálya üzemeltetésére nem 

ír ki pályázatot. 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul 

veszi, hogy a jelenlegi bérlő a bérleti jogviszonyát folytatni 

kívánja és a Bérbeadóönkormányzat a szerződésben foglaltak 

szerint kötelezettséget vállal arra, hogy a bérleményt újabb 

három év határozott időtartamra Bérlő részére bérbe adja. 

2. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri 

a jegyzőt a szerződés-módosítás elkészítésére, a polgármestert 

pedig felhatalmazza annak aláírására. 

 

Határidő: 2018. november 21. 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

5/B.NAPIREND 
 
Tárgya: Döntést igénylő ügyek – Helyi Esélyegyenlőségi Program 

 

Írásos előterjesztés a 12. sz. mellékletben. 



 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 

2003. évi CXXV. törvény 31. § (1) bekezdése alapján az 

előterjesztés melléklete szerinti formában és tartalommal a 

Helyi Esélyegyenlőségi Programot a 2018-2023. időszakra 

vonatkozóan elfogadja. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza és felkéri a polgármestert 

a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző  

 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

59/2018.(X.25.)Határozat 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 

2003. évi CXXV. törvény 31. § (1) bekezdése alapján az 

előterjesztés melléklete szerinti formában és tartalommal a 

Helyi Esélyegyenlőségi Programot a 2018-2023. időszakra 

vonatkozóan elfogadja. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza és felkéri a polgármestert 

a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, 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 

 


