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J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. május hó 15 -án 17.30 órai kezdettel megtartott
rendkívüli üléséről.
Jelen vannak:
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.
A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Violáné Pintér Rozália
és Kelemen Frigyes települési képviselőket.
A Képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett
javaslatot elfogadta.
Javaslatot tett a meghívóban
napirendi pontok elfogadására.

(2.sz.

melléklet)

szereplő

A Képviselő-testület a napirendre tett javaslatot egyhangúlag
elfogadta.
Violáné Pintér Rozália települési képviselő:
Napirend előtt ismerteti a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
kérelmét, melyben kéréssel fordul Képviselő-testülethez, a
hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
tanulmányi kirándulásához kér anyagi támogatást.
Radicsné Kincses Mária polgármester:
Javaslom a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában tanuló 15
gyermek osztálypénzének átvállalását.
A
Képviselő-testület
a
javaslatot
7
igen
szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és meghozta a
következő HATÁROZATOT:

34/2012.(V.15.)Határozat
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a II.
Rákóczi Ferenc Általános Iskolában tanuló HH és HHH tanulók
tanulmányi kirándulásához (15 fő) hozzájárul. A Képviselőtestület felkéri az intézményvezetőt, hogy az erre vonatkozó
kimutatást a kifizetések érdekében juttassa el a Polgármesteri
Hivatal részére.
Határidő: 2012. június 1.
Felelős: jegyző

1. NAPIREND
Tárgya: Bodza fesztivál
Írásos előterjesztés a 3. sz. mellékletben.
Radicsné Kincses Mária polgármester
javaslat elfogadását javasolja:

az

alábbi

határozati

Koroncó Község Önkormányzata a LEADER pályázaton nyert
támogatás
felhasználásával
Bodza
fesztivált
tart
2012.
augusztus 18-án a pályázatban elfogadott kiadási tételek
szerint.
A
Képviselő-testület
a
javaslatot
7
igen
szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és meghozta a
következő HATÁROZATOT:
35/2012.(V.15.)Határozat
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a LEADER
pályázaton nyert támogatás felhasználásával Bodza fesztivált
tart 2012. augusztus 18-án a pályázatban elfogadott kiadási
tételek szerint.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
rendezvény programjának összeállítása érdekében a szükséges
intézkedéseket, jognyilatkozatokat tegye meg. A végleges
programot és a meghívókat legkésőbb július 16-ig tegye közzé.
Határidő: 2012. július 16.
Felelős: polgármester

2.NAPIREND

Tárgya: Ady u. útépítése

Radicsné Kincses Mária polgármester javasolta a Képviselőtestülete a 31/2012(IV.26.) Határozat alapján az Ady Endre
utca folytatásában a szilárd burkolattal nem rendelkező
mintegy 220 fm szakaszon mart aszfaltos technológiával 2
rétegű felületi zárással szilárd útburkolat megvalósítási
időpontját tegye későbbre, mivel jelenleg bizonytalan a
pénzügyi helyzete az önkormányzatnak. Az útépítést csak abbaz
az esetben szabad kivitelezni, ha bevételeink teljesülnek.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

és

36/2012.(V.15.)Határozat
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ady
utca folytatásában a szilárd burkolttal nem rendelező mintegy
220 fm szakasza mart aszfaltus technológiaával (2 rétegű
felületi
zárással)
történő
útépítés
időpontját
későbbi
időpontra teszi, mivel jelenleg bizonytalan az önkormányzat
pénzügyi helyzete. Az útépítés időpontjáról a bevételek
teljesülését követően később dönt a Képviselő-testület.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Radicsné Kincses Mária polgármester megköszönte a jelenlevők
részvételét, majd a Képviselő-testületi ülést 19.25 órakor
bezárta.
K.m.f.

Radicsné Kincses Mária
polgármester

dr. Cseresznyák Klára
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítő:

Violáné Pintér Rozália
Települési képviselő

Kelemen Frigyes
Települési képviselő

