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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 2014. március 6-án 18.00 

órai kezdettel megtartott üléséről. 

 

Jelen vannak: 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester 

Basák Imre települési képviselő 

Bittmann Zsolt települési képviselő 

Gaál Jenőné települési képviselő 

Kelemen Frigyes települési képviselő 

Kovács Tibor Ottó települési képviselő 

Violáné Pintér Rozália települési képviselő 

 

 

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 Bittmann Zsolt 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. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
és a két ülés között történt fontosabb eseményekről 

Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

2. Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról 
Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

3. A társadalmi szervezetek pályázatai alapján a támogatási 

keret felosztása 

Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

        Gaál Jenőné Bizottság elnöke 

 

4. A 2014. évi költségvetési rendelet módosítása 
Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

         

 



 

 

5. A 2014. évi közbeszerzési terv elfogadása 
Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

6. A Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak, póttagjainak 

megválasztása 

Előadó: Dr. Cseresznyák Klára jegyző 

 

 

7. A Képviselő-testület SZMSZ-ének módosítása 
Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

        Dr. Cseresznyák Klára jegyző 

 

8. Döntést igénylő ügyek 
 

9. Kérdések, interpellációk 
 

 
Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 2014. 

március 6-án megtartott ülés napirendi pontjait elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

16/2014.(III.06.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 2014. 

március 6-án 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 társadalmi szervezetek pályázatai alapján a 

támogatási keret felosztása 

 



A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés az 5. sz. 

mellékletben. 

 

Napirendi pont tárgyalása előtt Kovács Tibor Ottó települési 

képviselő bejelentette személyes érintettségét, valamint 

kinyilvánította, hogy a döntéshozatalban nem vesz részt. 

(Nyilatkozat a 6. sz. mellékletben) 

 

Gaál Jenőné települési képviselő, a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság elnöke: 

Beszámol arról, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság megtárgyalta, a 7. sz. 

mellékletben szereplő támogatási keret felosztását javasolja. 

 

A Napirendi ponthoz kapcsolódóan Takács Ottó a Koroncói 

Sportegyesület elnöke kért és kapott szót: 

Köszönöm az Egyesület nevében a Képviselő-testület 

támogatását. A támogatási szerződés elkészítésekor szeretném 

ha figyelembe vennék azt, hogy a támogatást másik nyertes 

pályázathoz szeretnénk önrészként 2014. június 30-i 

elszámolással felhasználni, ezért az első félévben lenne 

szükségünk a támogatás utalásra. 

 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Képviselő-testülete jóváhagyja a Koroncó SE. 

Labdarúgó Szakosztályának kérelmét, mely szerint a támogatás 

kifizetésére az egyesület részére a támogatási szerződés 

szerint két részletben  2014. június 30. napig kerül sor. 

 

Felelős: jegyző, polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

17/2014.(III.06.)Határozat 

 

Koroncó Község Képviselő-testülete jóváhagyja a Koroncó SE. 

Labdarúgó Szakosztályának kérelmét, mely szerint a támogatás 

kifizetésére az egyesület részére a támogatási szerződés 

szerint két részletben 2014. június 30. napig kerül sor. 

 

Felelős: jegyző, polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Településstratégiai Bizottsága az alábbi határozati 

javaslat jóváhagyását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 



Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. 

évben vissza nem térítendő támogatásban részesíti a következő 

civil szervezeteket: 

Koroncói Sportegyesület Kézilabda Szakosztály      300.000.-Ft 

Koroncói Sportegyesület Labdarúgó Szakosztály Megye I. 

                                                   900.000.-Ft 

Koroncói Sportegyesület Labdarúgó Szakosztály Megye III. 

                                                    80.000.-Ft 

Alapítvány a Koroncói Judo-ért                     900.000.-Ft 

Koroncói Sporthorgász Egyesület                    150.000.-Ft 

Koroncói Polgárőr Egyesület                        200.000.-Ft 

Önkéntes Tűzoltó Egysület                          200.000.-Ft 

Összefogás Koroncóért Egyesület                    200.000.-Ft 

 

A támogatás kifizetésére a támogatási szerződések megkötését 

követően kerülhet sor, az azokban rögzített határnapig. A 

támogatás kizárólag a támogatási szerződésben foglaltakra 

fordítható. A felvett támogatás összegéről a támogatott a 

támogatási szerződésben foglaltak szerint köteles elszámolni. 

 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a támogatási 

szerződéseket 2014. március 17-ig készítse elő, és azok 

tervezetét 2014. március 18-ig bezárólag küldje meg a 

támogatásban részesített civil szervezetek részére. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

támogatási szerződések aláírására a határozatban foglaltaknak 

megfelelően. 

 

Határidő: 2014. március 18. 

Felelős:polgármester, jegyző 

      

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

18/2014.(III.06.)Határozat 

    

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. 

évben vissza nem térítendő támogatásban részesíti a következő 

civil szervezeteket: 

Koroncói Sportegyesület Kézilabda Szakosztály      300.000.-Ft 

Koroncói Sportegyesület Labdarúgó Szakosztály Megye I. 

                                                   900.000.-Ft 

Koroncói Sportegyesület Labdarúgó Szakosztály Megye III. 

                                                    80.000.-Ft 

Alapítvány a Koroncói Judo-ért                     900.000.-Ft 

Koroncói Sporthorgász Egyesület                    150.000.-Ft 

Koroncói Polgárőr Egyesület                        200.000.-Ft 

Önkéntes Tűzoltó Egysület                          200.000.-Ft 

Összefogás Koroncóért Egyesület                    200.000.-Ft 

 

A támogatás kifizetésére a támogatási szerződések megkötését 

követően kerülhet sor, az azokban rögzített határnapig. A 

támogatás kizárólag a támogatási szerződésben foglaltakra 

fordítható. A felvett támogatás összegéről a támogatott a 

támogatási szerződésben foglaltak szerint köteles elszámolni. 

 



A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a támogatási 

szerződéseket 2014. március 17-ig készítse elő, és azok 

tervezetét 2014. március 18-ig bezárólag küldje meg a 

támogatásban részesített civil szervezetek részére. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

támogatási szerződések aláírására a határozatban foglaltaknak 

megfelelően. 

 

Határidő: 2014. március 18. 

Felelős:polgármester, jegyző 

 

 

4. NAPIREND 
 
Tárgya: A 2014. évi költségvetési rendelet módosítása 

 

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 határozati javaslat, és a rendelet-

tervezet elfogadását javasolja.  

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

1. Koroncó Közés Önkormányzatának Képviselő-testülete 

támogatást megelőlegező hitel igénybevételét rendeli el 

az Európai Megzőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a 

vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott 

alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető 

támogatások részletes feltételeiről szóló 

103/2013.(XI.8.) VM rendelete alapján 8657872911 

azonosító számon benyújtott pályázatával elnyert 

támogatás – Falu és tanyagondnoki szolgáltatás ellátáshoz 

új gépjármű beszerzésére – megelőlegezésére. 

A hitel célja: VM-támogatás megelőlegezése 

A hitel összege: 10.000.000.-Ft 

A hitel futamideje: 2014. december 31. 

Hitelfedezet: 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget 

vállal: 

- a hitel és járulékai visszafizetésére, valamint arra, 

hogy 

- a futamidő alatti évek költségvetésébe a felvett hitelt 

és járulékait betervezi és jóváhagyja. 

Az Önkormányzat a hitel fedezeteként ajánlja fel a 

mindenkor hatályos jogszabályok alapján figyelembe 

vehető valamennyi költségvetési bevételét, annak, 

továbbá a 8657872911 azonosító számon nyilvántartott 

kérelme alapján elnyert VM-támogatás OTP Bank Nyrt-re 

történő engedményezését. 



 

2. A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő 

hitelekből, kezességvállalásokból és az igényelt hitelből 

adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik a 

2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban Stabilitási tv.) 

10. §. (3) bekezdésében meghatározott korlátozás alá. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazást ad a Polgármesternek, 

hogy az 1. pont szerinti feltételekkel történő 

hitelfelvétel ügyében eljárjon, és a hitelszerződést az 

Önkormányzat képviseletében a Bankkal megkösse. 

4. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az adósságot 

keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes 

szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm.rendelet 3. § 

(1) bekezdése szerint az előzetes adatszolgáltatást a 

Stabilitási tv. 10.(7) bekezdésében foglaltak alapján az 

Önkormányzat adósságkeletkeztetési szándékáról a Kincstár 

részére nyújtsa be. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 

 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

19/2014.(III.06.)Határozat 

 

1. Koroncó Közés Önkormányzatának Képviselő-testülete 

támogatást megelőlegező hitel igénybevételét rendeli el 

az Európai Megzőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a 

vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott 

alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető 

támogatások részletes feltételeiről szóló 

103/2013.(XI.8.) VM rendelete alapján 8657872911 

azonosító számon benyújtott pályázatával elnyert 

támogatás – Falu és tanyagondnoki szolgáltatás ellátáshoz 

új gépjármű beszerzésére – megelőlegezésére. 

A hitel célja: VM-támogatás megelőlegezése 

A hitel összege: 10.000.000.-Ft 

A hitel futamideje: 2014. december 31. 

Hitelfedezet: 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget 

vállal: 

- a hitel és járulékai visszafizetésére, valamint arra, 

hogy 

- a futamidő alatti évek költségvetésébe a felvett hitelt 

és járulékait betervezi és jóváhagyja. 

Az Önkormányzat a hitel fedezeteként ajánlja fel a 

mindenkor hatályos jogszabályok alapján figyelembe 

vehető valamennyi költségvetési bevételét, annak, 

továbbá a 8657872911 azonosító számon nyilvántartott 

kérelme alapján elnyert VM-támogatás OTP Bank Nyrt-re 

történő engedményezését. 



 

2. A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő 

hitelekből, kezességvállalásokból és az igényelt hitelből 

adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik a 

2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban Stabilitási tv.) 

10. §. (3) bekezdésében meghatározott korlátozás alá. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazást ad a Polgármesternek, 

hogy az 1. pont szerinti feltételekkel történő 

hitelfelvétel ügyében eljárjon, és a hitelszerződést az 

Önkormányzat képviseletében a Bankkal megkösse. 

4. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az adósságot 

keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes 

szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm.rendelet 3. § 

(1) bekezdése szerint az előzetes adatszolgáltatást a 

Stabilitási tv. 10.(7) bekezdésében foglaltak alapján az 

Önkormányzat adósságkeletkeztetési szándékáról a Kincstár 

részére nyújtsa be. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 

 
Radicsné Kincses Mária polgármester a mellékletben szereplő 

rendelet tervezetet teszi fel szavazásra. 

 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és megalkotta a 

3/2014.(III.07.) RENDELETÉT. (10. sz. melléklet). 
 

 

5. NAPIREND 
 
Tárgya: A 2014. évi Közbeszerzési Terv elfogadása 

 

Írásos előterjesztés az 11. sz. mellékletben. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

önkormányzat és költségvetési szerveinek beszerzéseire 

vonatkozó 2014. évi közbeszerzési tervet jóváhagyja. 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az önkormányzat 

2014. évi Közbeszerzési Tervét haladéktalanul – a 

közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 31. § (1) 

bekezdés a) pontjában foglalt előírásoknak eleget téve – a 

település hivatalos honlapján közzétegye 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 

 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 



20/2014.(III.06.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

önkormányzat és költségvetési szerveinek beszerzéseire 

vonatkozó 2014. évi közbeszerzési tervet jóváhagyja. 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az önkormányzat 

2014. évi Közbeszerzési Tervét haladéktalanul – a 

közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 31. § (1) 

bekezdés a) pontjában foglalt előírásoknak eleget téve – a 

település hivatalos honlapján közzétegye. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 

 

6. NAPIREND 
 
Tárgya: A Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak, póttagjainak  

        megválasztása 

 

Írásos előterjesztés az 12. sz. mellékletben. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megválasztja Koroncó 1. számú és 2. számú szavazókörök 

szavazatszámláló bizottsági tagjait, a nemzetiségi szavazókör 

szavazatszámláló bizottsági tagjait és a szavazatszámláló 

bizottsági póttagokat a következő szerint: 

 

1. szavazókör         Koroncó, Rákóczi u. 46.       Kultúrház 

 

Szavazatszámláló Bizottság tagjai: 

              Basák Lászlóné     Koroncó, Rákóczi u. 16. 

              Farkas Józsefné    Koroncó, Rákóczi u. 16. 

              Szikora Anita       Koroncó, Széhenyi u. 90. 

 

2. szavazókör    Koroncó, Szent László u. 56.   Nyugdíjas Klub 

 

Szavazatszámláló Bizottság tagjai: 

              Nagy Róbertné      Koroncó, Ady E. u. 1. 

              Polgár András      Koroncó, Szent László u. 40. 

              Endrei Lóránt      Koroncó, Szent István u. 13. 

 

Szavazatszámláló Bizottság póttagjai települési szinten: 

              Havasi Zsuzsanna   Koroncó, Petőfi u. 23. 

              Madarász István    Koroncó, Dózsa Gy. u. 30. 

              Drobina Jánosné    Koroncó, Szent László u. 47. 

              Bálint Zoltánné    Koroncó, Szent László u. 46. 

 

Nemzetiségi önkormányzati választás szavazóköre 

                                 Koroncó, Szent László u. 56. 

 

Szavazatszámláló Bizottság tagjai: 

              Szakács Endréné    Koroncó, Szent László u. 4. 

              Horváth József Attiláné  

                                 Koroncó, Széchenyi u. 107. 



              Halász Judit       Koroncó, Petőfi u. 16. 

              Polgár Eszter      Koroncó, Győri u. 9. 

              Takács Tímea Erzsébet 

                                 Koroncó, Szent István u. 34. 

 

Szavazatszámláló Bizottság póttagjai: 

              Boros Ottóné       Koroncó, Hunyadi u. 5. 

              Kelemen Tiborné    Koroncó, Pere u. 6. 

 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az érintetteket a 

megválasztásukról értesítse. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 

megválasztott szavazatszámláló bizottsági tagoktól, 

póttagoktól vegye ki az esküt, és adja át a megbízólevelüket. 

 

Határidő: 2014. március 11. 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

21/2014.(III.06.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megválasztja Koroncó 1. számú és 2. számú szavazókörök 

szavazatszámláló bizottsági tagjait, a nemzetiségi szavazókör 

szavazatszámláló bizottsági tagjait és a szavazatszámláló 

bizottsági póttagokat a következő szerint: 

 

1. szavazókör         Koroncó, Rákóczi u. 46.       Kultúrház 

 

Szavazatszámláló Bizottság tagjai: 

              Basák Lászlóné     Koroncó, Rákóczi u. 16. 

              Farkas Józsefné    Koroncó, Rákóczi u. 16. 

              Szikor Anita       Koroncó, Széhenyi u. 90. 

 

2. szavazókör    Koroncó, Szent László u. 56.   Nyugdíjas Klub 

 

Szavazatszámláló Bizottság tagjai: 

              Nagy Róbertné      Koroncó, Ady E. u. 1. 

              Polgár András      Koroncó, Szent László u. 40. 

              Endrei Lóránt      Koroncó, Szent István u. 13. 

 

Szavazatszámláló Bizottság póttagjai települési szinten: 

              Havasi Zsuzsanna   Koroncó, Petőfi u. 23. 

              Madarász István    Koroncó, Dózsa Gy. u. 30. 

              Drobina Jánosné    Koroncó, Szent László u. 47. 

              Bálint Zoltánné    Koroncó, Szent László u. 46. 

 

Nemzetiségi önkormányzati választás szavazóköre 

                                 Koroncó, Szent László u. 56. 

 

Szavazatszámláló Bizottság tagjai: 

              Szakács Endréné    Koroncó, Szent László u. 4. 

              Horváth József Attiláné  

                                 Koroncó, Széchenyi u. 107. 

              Halász Judit       Koroncó, Petőfi u. 16. 



              Polgár Eszter      Koroncó, Győri u. 9. 

              Takács Tímea Erzsébet 

                                 Koroncó, Szent István u. 34. 

 

Szavazatszámláló Bizottság póttagjai: 

              Boros Ottóné       Koroncó, Hunyadi u. 5. 

              Kelemen Tiborné    Koroncó, Pere u. 6. 

 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az érintetteket a 

megválasztásukról értesítse. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 

megválasztott szavazatszámláló bizottsági tagoktól, 

póttagoktól vegye ki az esküt, és adja át a megbízólevelüket. 

 

Határidő: 2014. március 11. 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

 

7.NAPIREND 

 
Tárgya: A Képviselő-testület SZMSZ-ének módosítása 

 

Írásos előterjesztés az 13. sz. mellékletben, rendelettervezet 

a 14. sz. mellékeltben. 

 
Kovács Tibor települési képviselő, az Ügyrendi és Szociális 

Bizottság elnöke: 

Beszámol arról, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság megtárgyalta, a rendelettervezet  

elfogadását javasolja.  

 
Radicsné Kincses Mária polgármester a mellékletben szereplő 

rendelet tervezetet teszi fel szavazásra. 

 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és megalkotta a 

4/2014.(III.07.) RENDELETÉT. (15. sz. melléklet). 
 

 

8/A. NAPIREND 

 
Tárgya: Döntést igénylő ügyek – Használtruha gyűjtőedény  

        kihelyezése 

 

Írásos előterjesztés az 16. sz. mellékletben. 

 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a 

használtruha gyűjtőedény Koroncón történő kihelyezésével, a 

kihelyezést engedélyezi. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 



A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

22/2014.(III.06.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért  

a használtruha gyűjtőedény Koroncón történő kihelyezésével, a 

kihelyezést engedélyezi. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

8/B. NAPIREND 

 
Tárgya: Döntést igénylő ügyek – Koroncói Polgárőr Egyesület 

pályázati támogatás megelőlegezése 

 

Írásos előterjesztés az 17. sz. mellékletben. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul 

a Koroncói Polgárőr Egyesület pályázat támogatás megelőlegező 

megállapodás megkötéséhez. 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a soron következő 

költségvetési rendelet módosításakor a fedezetet 

átcsoportosítás végrehajtásával különítse el. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

megállapodás aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

22/2014.(III.06.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul 

a Koroncói Polgárőr Egyesület pályázat támogatás megelőlegező 

megállapodás megkötéséhez. 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a soron következő 

költségvetési rendelet módosításakor a fedezetet 

átcsoportosítás végrehajtásával különítse el. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

megállapodás aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

9.NAPIREND 



 
Tárgya: Kérdések, interpellációk 

Kelemen Frigyes települési képviselő: 

Madarász Istán a Koroncói Polgárőr Egyesület elnöke 

tájékoztatott, hogy 2014. március 22-én Győr-Moson-Sopron 

Megyei Polgárőr Szövetség kihelyezett elnökségi ülését 

tartja.A rendezvényről tájékoztatni fogja Radicsné Kincses 

Mária polgármestert.  

Gaál Jenőné települési képviselő: 

A Micro-Wave Kft. a Wesselényi utcában nem építi ki a kábeltv 

és internet szolgáltatást? 

Radicsné Kincses Mária polgármester: 

A szolgáltató felé jelzem az ott lakók igényét. 

Gaál Jenőné települési képviselő: 

A Coop bolt előtti murvázott útszakasz megint rossz állapotú. 

A boltot üzemeltető cég nem vállalná most át a murvázás 

költségét? 

Radicsné Kincses Mária polgármester: 

A Coop Szolnok Zrt.-t tájékoztatom az útszakasz állapotáról. 

Kovács Tibor települési képviselő: 

A majális szervezése folyamatban van. A végleges programról 

később fogom tájékoztatni a képviselő-testületet. 

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 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő:  

 

 

 

   Bittmann Zsolt                           Kelemen Frigyes 

Települési képviselő                     Települési képviselő 

 


