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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 2019. június 27-én 17.30 órai 

kezdettel megtartott üléséről. 

 

 

Jelen vannak: 

 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester 

Basák Imre települési képviselő 

Bittman Zsolt Mihály települési képviselő 

Gaál Jenőné 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 települési képviselő távolmaradását előre 

jelezte. 

 

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 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  

   Döntés iskolakezdési támogatásról 

   Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

               

4. Napirend  

Döntés a Magyar Falu Program keretében óvoda bővítés 

pályázatának benyújtásáról 

    Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

5. Napirend  

   Döntés a TOP-1.4.1-19 kódszámú pályázati felhívásra bölcsőde 

építési pályázat benyújtásáról 

    Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

6. Napirend  

A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési 

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

módosítása 

   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. 

június 27-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: 

 

46/2019.(VI.27.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 2019. 

június 27-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: Döntés iskolakezdési támogatásról 

  
Írásos előterjesztés az 5. 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 határozati javaslat elfogadását javasolja.  

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

Önkormányzat 2019. évi költségvetésében az egyéb nem intézményi 

ellátások Pénzbeli ellátások keretösszege előirányzatán belül 

beiskolázási segély kiadásaira előirányzott összeg terhére 

iskolakezdési támogatás kifizetését rendeli el a következők 

szerint: 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi 
gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelete alapján 

tanulónként 10.000,- Ft iskolakezdési támogatást nyújt a 

Koroncói II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolába járó gyermeket 

nevelő családoknak, valamint a Koroncó községben 

állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező és 

életvitelszerűen Koroncón élő gyermek részére, amennyiben a 

Koroncói II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában nem 

taníttathatók, ezért valamely megyei speciális intézményben 

részesülnek oktatásban. 

 

2. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi 
gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelete alapján 

tanulónként 15.000,- Ft iskolakezdési támogatást nyújt a 



Koroncó községben állandó lakóhellyel vagy tartózkodási 

hellyel rendelkező és életvitelszerűen Koroncón élő 

középiskolai tanulók részére.  

 

 

3. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi 
gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelete alapján a Koroncó 

községben állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 

rendelkező és életvitelszerűen Koroncón élő felsőfokú 

oktatási intézmény nappali tagozatán az első diploma 

megszerzéséhez hallgatói jogviszonyban állók részére 20.000.-

Forint iskolakezdési támogatást nyújt. 

 

4. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az e 

célra elkülönített 2.500.000.-Forint összegű keret teljes 

egészében történő felhasználása esetén az igénylés 

függvényében a szükséges keretösszeg átcsoportosítását 

engedélyezi, amelynek terhére a határozatban foglalt 

támogatási összegek kifizethetőek.  

 

Határidő: 2019. szeptember 16-től 2019. november 30-ig 

Felelős: jegyző 

 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

47/2019.(VI.27.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

Önkormányzat 2019. évi költségvetésében az egyéb nem intézményi 

ellátások Pénzbeli ellátások keretösszege előirányzatán belül 

beiskolázási segély kiadásaira előirányzott összeg terhére 

iskolakezdési támogatás kifizetését rendeli el a következők 

szerint: 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi 
gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelete alapján 

tanulónként 10.000,- Ft iskolakezdési támogatást nyújt a 

Koroncói II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolába járó gyermeket 

nevelő családoknak, valamint a Koroncó községben 

állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező és 

életvitelszerűen Koroncón élő gyermek részére, amennyiben a 

Koroncói II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában nem 

taníttathatók, ezért valamely megyei speciális intézményben 

részesülnek oktatásban. 

 

2. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi 
gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelete alapján 

tanulónként 15.000,- Ft iskolakezdési támogatást nyújt a 



Koroncó községben állandó lakóhellyel vagy tartózkodási 

hellyel rendelkező és életvitelszerűen Koroncón élő 

középiskolai tanulók részére.  

 

3. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi 
gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelete alapján a Koroncó 

községben állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 

rendelkező és életvitelszerűen Koroncón élő felsőfokú 

oktatási intézmény nappali tagozatán az első diploma 

megszerzéséhez hallgatói jogviszonyban állók részére 20.000.-

Forint iskolakezdési támogatást nyújt. 

 

4. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az e 

célra elkülönített 2.500.000.-Forint összegű keret teljes 

egészében történő felhasználása esetén az igénylés 

függvényében a szükséges keretösszeg átcsoportosítását 

engedélyezi, amelynek terhére a határozatban foglalt 

támogatási összegek kifizethetőek.  

 

Határidő: 2019. szeptember 16-től 2019. november 30-ig 

Felelős: jegyző 

 

 

 

4.NAPIREND 

 
Tárgya: Döntés a Magyar Falu Program keretében óvoda bővítés 

pályázatának benyújtásáról 

  
Írásos előterjesztés az 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 határozati javaslat elfogadását javasolja.  

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 
1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

pályázati felhívásban foglaltakat megismerve akként dönt, 

hogy pályázatot nyújt be a Magyar Falu Program keretében 

meghirdetett „Óvodafejlesztés” tárgyú MFB-FOB/2019 

kódszámú pályázati kiírásra, cél szerint a Koroncó, Rákóczi 

u. 39. sz. alatt működő Koroncói Tulipános Napközi Otthonos 

Óvoda épületének bővítésére férőhelybővítéssel. 

A pályázat címe: Óvodafejlesztés Koroncón 

Igényelt pályázati támogatás maximuma: 100.000.000.-Ft 

Szükséges saját erő: 0.-Ft 



2. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

vállalja, hogy eredményes pályázat esetén az Önkormányzat 

a projektet megvalósítja, a megvalósítást követően pedig a 

záró elszámolás jóváhagyásáról szóló döntés hatályba 

lépését követő hónap első napjától számított öt éven át az 

intézményfenntartási kötelezettségeknek eleget tesz. 

3. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felkéri és felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat 

benyújtásához szükséges jognyilatkozatokat megtegye, a 

pályázat benyújtásához szükséges dokumentumokat aláírja. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 

 
Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

48/2019.(VI.27.)Határozat 

 
1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

pályázati felhívásban foglaltakat megismerve akként dönt, 

hogy pályázatot nyújt be a Magyar Falu Program keretében 

meghirdetett „Óvodafejlesztés” tárgyú MFB-FOB/2019 

kódszámú pályázati kiírásra, cél szerint a Koroncó, Rákóczi 

u. 39. sz. alatt működő Koroncói Tulipános Napközi Otthonos 

Óvoda épületének bővítésére férőhelybővítéssel. 

A pályázat címe: Óvodafejlesztés Koroncón 

Igényelt pályázati támogatás maximuma: 100.000.000.-Ft 

Szükséges saját erő: 0.-Ft 

2. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

vállalja, hogy eredményes pályázat esetén az Önkormányzat 

a projektet megvalósítja, a megvalósítást követően pedig a 

záró elszámolás jóváhagyásáról szóló döntés hatályba 

lépését követő hónap első napjától számított öt éven át az 

intézményfenntartási kötelezettségeknek eleget tesz. 

3. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felkéri és felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat 

benyújtásához szükséges jognyilatkozatokat megtegye, a 

pályázat benyújtásához szükséges dokumentumokat aláírja. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 

 
 

5.NAPIREND 

 
Tárgya:    Döntés a TOP-1.4.1-19 kódszámú pályázati felhívásra 

bölcsőde építési pályázat benyújtásáról 

 



Írásos előterjesztés az 7. 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 határozati javaslat elfogadását javasolja.  

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete akként 
dönt, hogy a Terület- és Területfejlesztési Operatív 

Program keretében a Regionális Fejlesztési Operatív 

Programok Irányító Hatósága által meghirdetett „Bölcsődei 

férőhely kialakítása, bővítése” című programhoz, (Kiírás 

kódszáma: TOP-1.4.1-19) pályázatot nyújt be. 

A pályázat címe: Bölcsőde építése Koroncón 

Igényelt pályázati támogatás maximuma: 240.000.000.-Ft 

Szükséges saját erő: 0.-Ft 

2. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felkéri és felhatalmazza Radicsné Kincses Mária 

polgármestert a pályázat benyújtására, valamint az 

ügyviteli feladatok ellátására, szükséges nyilatkozatok, 

dokumentumok aláírására. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

49/2019.(VI.27.)Határozat 

 
 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete akként 
dönt, hogy a Terület- és Területfejlesztési Operatív 

Program keretében a Regionális Fejlesztési Operatív 

Programok Irányító Hatósága által meghirdetett „Bölcsődei 

férőhely kialakítása, bővítése” című programhoz, (Kiírás 

kódszáma: TOP-1.4.1-19) pályázatot nyújt be. 

A pályázat címe: Bölcsőde építése Koroncón 

Igényelt pályázati támogatás maximuma: 240.000.000.-Ft 

Szükséges saját erő: 0.-Ft 

2. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felkéri és felhatalmazza Radicsné Kincses Mária 

polgármestert a pályázat benyújtására, valamint az 

ügyviteli feladatok ellátására, szükséges nyilatkozatok, 

dokumentumok aláírására. 



Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

6.NAPIREND 
 

Tárgya: A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési 

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

módosítása 

 

Kelemen Frigyes települési képviselő, a Ügyrendi és Szociális 

Bizottság elnöke: 

Beszámol arról, hogy az előterjesztést a Ügyrendi és Szociális 

Bizottság megtárgyalta, az előterjesztésben szereplő rendelet-

tervezet elfogadását javasolja.  

 

 

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 

8/2019.(VI.28.) RENDELETÉT. (10. sz. melléklet) 
 

 

7. Napirend  

 
Tárgya: Döntést igénylő ügyek 

  
Nem tárgyalt Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

döntést igénylő ügyet. 

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 

 


