KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐTESTÜLETE
9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48.
1-15/2013

J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a
Polgármesteri Hivatal nagytermében 2013. november 28-án 16.00
órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról és üléséről.
Jelen vannak:
Radicsné Kincses Mária polgármester
Basák Imre települési képviselő
Bittmann Zsolt települési képviselő
Kelemen Frigyes települési képviselő
Kovács Tibor Ottó települési képviselő
Violáné Pintér Rozália települési képviselő
Jelenléti ív 1. sz. mellékletben.
5 fő helyi lakos
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.
Gaál Jenőné települési képviselő távolmaradását előre jelezte.
A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Basák Imre és Kelemen
Frigyes települési képviselőket.
A Képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett
javaslatot elfogadta.
Radicsné Kincses Mária polgármester a meghívóban (2.sz.
melléklet) közzétett napirendek tárgyalásán a tárgyalási
sorrendre az alábbiak szerint tesz javaslatot:
1. Közmeghallgatás
Beszámoló
Koroncó
Község
Önkormányzatának
tevékenységéről
Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester

2013.

évi

2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
és a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester
3. Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester
4. Helyi körzeti megbízott beszámolója
Előadó: Maloun Tamás körzeti megbízott

5. Polgárőr Egyesület vezetőjének beszámolója
Előadó: Madarász István Polgárőr Egyesület Elnöke
6. A község egészségügyi helyzetének alakulása
Előadó: Dr. Mihály Sándor háziorvos
7. Beszámoló 2013. I-III. negyedév gazdálkodásáról
Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester
8. 2014. évi költségvetési koncepció
Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester
9. Helyi adórendeletek módosítása
Előadó: dr. Cseresznyák Klára jegyző
10. 2014. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása
Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester
11. Döntést igénylő ügyek
12. Kérdések, interpellációk
Radicsné Kincses Mária polgármester
javaslatát teszi fel szavazásra:

az

alábbi

határozati

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 2013.
november 28-án megtartott ülés napirendi pontjait elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

és

92/2013.(XI.28.)Határozat
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 2013.
november 28-án megtartott ülés napirendi pontjait elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Radicsné Kincses Mária polgármester

1. NAPIREND
Tárgya: Közmeghallgatás
Radicsné Kincses Mária polgármester:
A település egészét érintően tartja
beszámoló a 3. sz. mellékletben.

meg

beszámolóját.

A

Radicsné Kincses Mária polgármester kérte, hogy a beszámolóval
kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket, javaslatokat tegyék
meg.

Juhász Istvánné, Jázminvirág Nyugdíjas Klub vezetője:
Megköszönte a Képviselő-testületnek, hogy a 20 éves jubileumi
rendezvényük méltó megünnepléséhez segítséget nyújtott. A
Nyugdíjas Klub nevében kijelenti, hogy továbbra is részt
vesznek a települési rendezvényeken, különösen az énekkar
fellépéseivel.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Radicsné
Kincses
Mária
polgármester
a
közmeghallgatást
bezárja, kéri a jelenlevőket vegyenek részt a további
napirendek tárgyalásán is, a Képviselő-testület nyilvános
ülésén.

2. NAPIREND
Polgármester előterjesztése a 4/A. és 4/B. sz. mellékletben.
A Képviselő-testület a beszámolót egyhangúlag elfogadta.

3. NAPIREND
A polgármester előterjesztése a 5. sz. melléklet szerint.
Az előterjesztést a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.

4. NAPIREND
Tárgya: A helyi körzeti megbízott beszámolója
A napirendi ponttal
mellékletben.

kapcsolatos

előterjesztés

Radicsné Kincses Mária polgármester
javaslatát teszi fel szavazásra:

az

alábbi

az

6.

sz.

határozati

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
körzeti megbízott beszámolóját elfogadja.

a

helyi

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

és

93/2013.(XI.28.)Határozat
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
körzeti megbízott beszámolóját elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

a

helyi

4. NAPIREND
Tárgya: A Polgárőr Egyesület beszámolója
A napirendi ponttal
mellékletben.

kapcsolatos

előterjesztés

Radicsné Kincses Mária polgármester
javaslatát teszi fel szavazásra:

az

alábbi

az

7.

sz.

határozati

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgárőr
Egyesület beszámolóját elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

és

94/2013.(XI.28.)Határozat
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgárőr
Egyesület beszámolóját elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
Radicsné Kincses Mária polgármester
javaslatát teszi fel szavazásra:

az

alábbi

határozati

A
Polgárőr
Egyesület
idén
ünnepli
megalakulásának
15.
évfordulóját. Ennek alkalmából Koroncó-Község Önkormányzat
Képviselő-testülete 50.000.-Ft értékben autóba szerelhető
digitális képrögzítőt és nagy teljesítményű fényszórót vásárol
az egyesületnek.
Határidő: 2013. december 15.
Felelős: polgármester
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

és

95/2013.(XI.28.)Határozat
A
Polgárőr
Egyesület
idén
ünnepli
megalakulásának
15.
évfordulóját. Ennek alkalmából Koroncó-Község Önkormányzat
Képviselő-testülete 50.000.-Ft értékben autóba szerelhető
digitális képrögzítőt és nagy teljesítményű fényszórót vásárol
az egyesületnek.
Határidő: 2013. december 15.
Felelős: polgármester

5.NAPIREND
Tárgya: A község egészségügyi helyzetének alakulása
A napirendi ponttal
mellékletben.

kapcsolatos

előterjesztés

Radicsné Kincses Mária polgármester
javaslatát teszi fel szavazásra:

az

alábbi

a

8.

sz.

határozati

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a község
egészségügyi
helyzetének
alakulásáról
szóló
beszámolót
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

és

96/2013.(XI.28.)Határozat
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a község
egészségügyi
helyzetének
alakulásáról
szóló
beszámolót
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

6.NAPIREND
Tárgya: Beszámoló 2013. I-III. negyedév gazdálkodásáról
A napirendi ponttal
mellékletben.
Kelemen
tagja:

Frigyes

kapcsolatos

Pénzügyi

és

előterjesztés

a

Településstratégiai

Beszámol
arról,
hogy
napirendet
a
Településstratégiai Bizottság megtárgyalta.
Radicsné Kincses Mária polgármester
javaslatát teszi fel szavazásra:

az

Pénzügyi

alábbi

sz.

Bizottság
és

határozati

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
évi I-III. negyedév beszámolóját elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

9.

a

2013.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

és

97/2013.(XI.28.)Határozat
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
évi I-III. negyedév beszámolóját elfogadja.

a

2013.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

7.NAPIREND
Tárgya: 2014. évi költségvetési koncepció
A napirendi ponttal
mellékletben.
Kelemen
tagja:

Frigyes

kapcsolatos

Pénzügyi

és

előterjesztés

a

Településstratégiai

Beszámol
arról,
hogy
napirendet
a
Településstratégiai Bizottság megtárgyalta.
Radicsné Kincses Mária polgármester
javaslatát teszi fel szavazásra:

az

10.

Bizottság

Pénzügyi

alábbi

sz.

és

határozati

Koroncó
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
az
önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepcióját – mint a
költségvetés kidolgozásának alapját – az alábbiak szerint
erősíti meg:
1. A működési bevételek és kiadások – felhalmozási bevétel
felhasználása nélküli – egyensúlyának megteremtésére
tett intézkedések folytatása. A költségvetési terv
összeállításánál alapvető szempont a pénzügyi egyensúly
megteremtése.
2. Az önkormányzat hitelt – esetlegesen likviditási hitelt,
illetve támogatásmegelőlegező hitel kivételével – 2014.
évben nem vesz fel.
3. Az
intézményrendszer
működésének
felülvizsgálata,
működőképességének
a
takarékossági
szempontok
figyelembevételével – megőrzése.
4. A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező
önkormányzati feladatok prioritását biztosítani kell.
Önként
vállalt
feladat
a
költségvetésben
akkor
tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat
saját bevételéből megteremthető. Az önként vállalt
feladat
kiadásainak
finanszírozása
a
kötelező
önkormányzati feladat ellátását nem veszélyeztetheti.
5. A helyi szociális rendeletben és egyéb rendeletekben
meghatározott
önkéntes
önkormányzati
juttatások
felülvizsgálata.

6. A helyi társadalmi szervezetekkel való együttműködés és
azok támogatása, melyek általában kulturális, polgári
védelmi, sport területekre terjed ki.
7. A
pályázati
lehetőségek
figyelemmel
kísérése,
és
kihasználása.
A
költségvetésben
jelentkező
többletbevételből
meg
kell
teremteni
a
pályázati
önrészeket.
8. Az
önkormányzat
forgalomképes
ingatlanjainak
felülvizsgálata,
ingatlanok
értékesítésének,
hasznosításának
vizsgálata,
és
megvalósítása.
Ingatlanértékesítés
bevételei
csak
beruházásra
és
felújításra fordítható, illetve a pályázatok önrészeinek
biztosítására.
9. A felújításokra és felhalmozási kiadásokra tervezett
összegek működési kiadásra nem csoportosíthatók át.
10. Újabb beruházási és felújítási kötelezettségek vállalása
előtt
figyelembe
kell
venni
a
meglévő,
többéves
kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül
szolgáló bevételek realizálását.
11. Az adókintlévőségek csökkentése érdekében tovább kell
folytatni a következetes végrehajtási és ellenőrzési
tevékenységet.
12. A
szolgáltatások
bevételeinek
felülvizsgálata.
(étkeztetés, bérleti díjak)
13. Működési
kiadások
(foglalkoztatáspolitikai
célokhoz
igazodó személyi juttatások és kötelező valamint állami
feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások, ezen túl az
önként
vállalt
feladatokhoz
kapcsolódó
kiadások)
meghatározásakor a takarékos és hatékony gazdálkodás
elvét érvényre kell juttatni. A költségek vonatkozásában
a szükséges és reális fedezetet biztosítani kell a
tervezés során.
14. A
költségvetés
előkészítésekor
a
jogszabályon,
szerződésen,
megállapodáson
alapuló
kiadások
elsődlegességét biztosítani kell.
15. A
költségvetésben
a
nem
várt
kiadások
finanszírozhatósága érdekében általános tartalékot kell
képezni.
Ennek
mértéke
a
működési
költségvetés
összegének 0,5 %-a.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a költségvetési
terv készítésekor a koncepcióban elfogadott döntéseket vegye
figyelembe.
Határidő: 2014. évi költségvetés készítése
Felelős: polgármester, jegyző
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

és

98/2013.(XI.28.)Határozat
Koroncó
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
az
önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepcióját – mint a
költségvetés kidolgozásának alapját – az alábbiak szerint
erősíti meg:

1. A működési bevételek és kiadások – felhalmozási bevétel
felhasználása nélküli – egyensúlyának megteremtésére tett
intézkedések
folytatása.
A
költségvetési
terv
összeállításánál alapvető szempont a pénzügyi egyensúly
megteremtése.
2. Az önkormányzat hitelt – esetlegesen likviditási hitelt,
illetve támogatásmegelőlegező hitel kivételével – 2014.
évben nem vesz fel.
3. Az
intézményrendszer
működésének
felülvizsgálata,
működőképességének
a
takarékossági
szempontok
figyelembevételével – megőrzése.
4. A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező
önkormányzati feladatok prioritását biztosítani kell.
Önként
vállalt
feladat
a
költségvetésben
akkor
tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat
saját
bevételéből
megteremthető.
Az
önként
vállalt
feladat
kiadásainak
finanszírozása
a
kötelező
önkormányzati feladat ellátását nem veszélyeztetheti.
5. A helyi szociális rendeletben és egyéb rendeletekben
meghatározott
önkéntes
önkormányzati
juttatások
felülvizsgálata.
6. A helyi társadalmi szervezetekkel való együttműködés és
azok támogatása, melyek általában kulturális, polgári
védelmi, sport területekre terjed ki.
7. A
pályázati
lehetőségek
figyelemmel
kísérése,
és
kihasználása.
A
költségvetésben
jelentkező
többletbevételből
meg
kell
teremteni
a
pályázati
önrészeket.
8. Az
önkormányzat
forgalomképes
ingatlanjainak
felülvizsgálata,
ingatlanok
értékesítésének,
hasznosításának
vizsgálata,
és
megvalósítása.
Ingatlanértékesítés
bevételei
csak
beruházásra
és
felújításra fordítható, illetve a pályázatok önrészeinek
biztosítására.
9. A felújításokra és felhalmozási kiadásokra tervezett
összegek működési kiadásra nem csoportosíthatók át.
10.
Újabb
beruházási
és
felújítási
kötelezettségek
vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, többéves
kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül
szolgáló bevételek realizálását.
11.
Az adókintlévőségek csökkentése érdekében tovább kell
folytatni a következetes végrehajtási és ellenőrzési
tevékenységet.
12.
A
szolgáltatások
bevételeinek
felülvizsgálata.
(étkeztetés, bérleti díjak)
13.
Működési kiadások (foglalkoztatáspolitikai célokhoz
igazodó személyi juttatások és kötelező valamint állami
feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások, ezen túl az
önként
vállalt
feladatokhoz
kapcsolódó
kiadások)
meghatározásakor a takarékos és hatékony gazdálkodás
elvét érvényre kell juttatni. A költségek vonatkozásában
a szükséges és reális fedezetet biztosítani kell a
tervezés során.
14.
A
költségvetés
előkészítésekor
a
jogszabályon,
szerződésen,
megállapodáson
alapuló
kiadások
elsődlegességét biztosítani kell.

15.
A
költségvetésben
a
nem
várt
kiadások
finanszírozhatósága érdekében általános tartalékot kell
képezni. Ennek mértéke a működési költségvetés összegének
0,5 %-a.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a költségvetési
terv készítésekor a koncepcióban elfogadott döntéseket vegye
figyelembe.
Határidő: 2014. évi költségvetés készítése
Felelős: polgármester, jegyző

8.NAPIREND
Tárgya: Helyi adórendeletek módosítása
A napirendi ponttal
mellékletben.
Kelemen
tagja:

Frigyes

kapcsolatos

Pénzügyi

és

előterjesztés

a

Településstratégiai

Beszámol
arról,
hogy
napirendet
a
Településstratégiai Bizottság megtárgyalta.
Radicsné Kincses Mária polgármester
javaslatát teszi fel szavazásra:

az

11.

Bizottság

Pénzügyi

alábbi

sz.

és

határozati

Koroncó
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
elhatározza, hogy a 2014-es adóévre változatlan mértéken
állapítja meg a kommunális adó és a helyi iparűzési adó
összegét.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

és

99/2013.(XI.28.)Határozat
Koroncó
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
elhatározza, hogy a 2014-es adóévre változatlan mértéken
állapítja meg a kommunális adó és a helyi iparűzési adó
összegét.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

9.NAPIREND

Tárgya: 2014. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása
A napirendi ponttal
mellékletben.

kapcsolatos

előterjesztés

Radicsné Kincses Mária polgármester
javaslatát teszi fel szavazásra:

az

a

alábbi

12.

sz.

határozati

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014.
évi belső ellenőrzési tervét az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Téma: A 2013. évi költségvetési beszámoló felülvizsgálata
Ellenőrzési időszak: 2014. június-július hónap
A Képviselő-testület a belső ellenőr személyére irányuló
döntését későbbi időpontban határozza meg.
Határidő: 2014. szeptember 31.
Felelős: polgármester, jegyző
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

és

100/2013.(XI.28.)Határozat
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014.
évi belső ellenőrzési tervét az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Téma: A 2013. évi költségvetési beszámoló felülvizsgálata
Ellenőrzési időszak: 2014. június-július hónap
A Képviselő-testület a belső ellenőr személyére
döntését későbbi időpontban határozza meg.

irányuló

Határidő: 2014. szeptember 31.
Felelős: polgármester, jegyző

10/A.NAPIREND
Tárgya:
Véleményezés
megállapításához
A napirendi ponttal
mellékletben.

az

iskola

kapcsolatos

felvételi

előterjesztés

Radicsné Kincses Mária polgármester
javaslatát teszi fel szavazásra:

az

alábbi

körzetének
a

14.

sz.

határozati

1.Koroncó
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8)
bekezdésében, valmint a 20/2012. (VII.31.) EMMI rendelet 24. §
(1) bekezdése szerint kinyilvánítja azon véleményét, hogy a
Kormányhivatal által 2013/2014. tanévre közzétett felvételi

körzet kijelöléssel a 2014/2015 tanévre vonatkozóan is
egyetért az alábbiak szerint:
Köznevelési intézmény neve: Koroncói II. Rákóczi Ferenc
Általános
Iskola
9113
Koroncó,
Rákóczi
u.
41.
OM
azonosító:030598
Felvételi körzete: Koroncó település közigazgatási területe
2.A Képvieslő-testület felkéri a polgármestert, hogy a
képviselő-testület véleményét továbbítsa a Kormányhivatal
részére.
Határidő: 2013. november 30.
Felelős: polgármester
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

és

101/2013.(XI.28.)Határozat
1.Koroncó
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8)
bekezdésében, valmint a 20/2012. (VII.31.) EMMI rendelet 24. §
(1) bekezdése szerint kinyilvánítja azon véleményét, hogy a
Kormányhivatal által 2013/2014. tanévre közzétett felvételi
körzet kijelöléssel a 2014/2015 tanévre vonatkozóan is
egyetért az alábbiak szerint:
Köznevelési intézmény neve: Koroncói II. Rákóczi Ferenc
Általános
Iskola
9113
Koroncó,
Rákóczi
u.
41.
OM
azonosító:030598
Felvételi körzete: Koroncó település közigazgatási területe
2.A Képvieslő-testület felkéri a polgármestert, hogy a
képviselő-testület véleményét továbbítsa a Kormányhivatal
részére.
Határidő: 2013. november 30.
Felelős: polgármester

10/B.NAPIREND
Tárgya: Döntés a 2013. évi szociális célú tűzifa támogatásról
A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés a
mellékletben, rendelettervezet 16. sz. mellékletben.
Radicsné Kincses Mária polgármester
javaslatát teszi fel szavazásra:

az

alábbi

15.

sz.

határozati

1.Koroncó
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
az
önkormányzatok
szociális
tűzifavásárlásához
kapcsolódó
kiegészítő támogatásokról szóló 57/2013.(X.4.) BM rendelet
alapján, a Belügyminisztérium BMÖGG/866-23/2013. iktatószámú
Támogatói Okiratára figyelemmel vállalja, hogy Koroncó Község
Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséből biztosítja a

településnek juttatott 480.060.-Ft támogatási összegre eső
81.280.-Ft összegű önrész biztosítását és a szociális célú
tűzifa támogatás jogosultak részére történő juttatásához
szükséges
szállítási
költségek
biztosítását
2013.
évi
költségvetéséből.
2.
Koroncó
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
felhatalmazza polgármestert, hogy a szociális célú tűzifa
támogatással
kapcsolatban
szükséges
jognyilatkozatokat
megtegye, szerződéseket megkösse, a kiszállításhoz kapcsolódó
intézkedéseket megtegye.
3.
Felkéri
a
Képviselő-testület
a
jegyzőt,
hogy
az
önkormányzat 2013. évi költségvetésében a szükséges fedezetet
a jelen határozatban foglaltak végrehajtásához biztosítsa.
Határidő: azonnal
költségvetési rendelet módosítása során 3. pontra
Felelős: polgármester,
Jegyző 3. pontra
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

és

102/2013.(XI.28.)Határozat
1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzatok
szociális
tűzifavásárlásához
kapcsolódó
kiegészítő támogatásokról szóló 57/2013.(X.4.) BM rendelet
alapján, a Belügyminisztérium BMÖGG/866-23/2013. iktatószámú
Támogatói Okiratára figyelemmel vállalja, hogy Koroncó Község
Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséből biztosítja a
településnek juttatott 480.060.-Ft támogatási összegre eső
81.280.-Ft összegű önrész biztosítását és a szociális célú
tűzifa támogatás jogosultak részére történő juttatásához
szükséges
szállítási
költségek
biztosítását
2013.
évi
költségvetéséből.
2.
Koroncó
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
felhatalmazza polgármestert, hogy a szociális célú tűzifa
támogatással
kapcsolatban
szükséges
jognyilatkozatokat
megtegye, szerződéseket megkösse, a kiszállításhoz kapcsolódó
intézkedéseket megtegye.
3.
Felkéri
a
Képviselő-testület
a
jegyzőt,
hogy
az
önkormányzat 2013. évi költségvetésében a szükséges fedezetet
a jelen határozatban foglaltak végrehajtásához biztosítsa.
Határidő: azonnal
költségvetési rendelet módosítása során 3. pontra
Felelős: polgármester,
Jegyző 3. pontra
Radicsné Kincses Mária polgármester a mellékletben szereplő
rendelet tervezetet teszi fel szavazásra.
A
Képviselő-testület
a
javaslatot
6
igen
szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és megalkotta a
11/2013.(XI.29.) RENDELETÉT. (17. sz. melléklet).

11.NAPIREND
Kérdés, hozzászólás nem volt.

Radicsné Kincses Mária polgármester megköszönte a jelenlevők
részvételét, majd a Képviselő-testületi ülést bezárta.

K.m.f.
Radicsné Kincses Mária
polgármester

dr. Cseresznyák Klára
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítő:

Basák Imre
Települési képviselő

Kelemen Frigyes
Települési képviselő

