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KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

KÉPVISELŐTESTÜLETE 

9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 

 

1-11/2014 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 

Polgármesteri Hivatal nagytermében 2014. szeptember 30-án 

17.30 órai kezdettel megtartott üléséről. 

 

Jelen vannak: 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester 

Basák Imre települési képviselő 

Bittmann Zsolt települési képviselő 

Kelemen Frigyes települési képviselő 

Kovács Tibor Ottó települési képviselő 

 

 

Jelenléti ív 1. sz. mellékletben. 

 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester köszöntötte a 

megjelenteket. Megállapította hogy a megválasztott 6 fő 

települési képviselőből 4 fő jelen van, a testület 

határozatképes, az ülést megnyitotta. 

 

 

A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Bittmann Zsolt és Basák 

Imre 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. 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 

 

 



2 

 

3. Napirend 

Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Ösztöndíjrendszer 2015. évi pályázatához 

Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

4. Napirend 

Döntés beiskolázási segélyről 

Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

5. Napirend 

Tájékoztatás az Önkormányzat gazdálkodásának első félévi 

helyzetéről 

Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

6. Napirend 

A 2014. évi költségvetési rendelet módosítása 

Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

7. Napirend 

A Képviselő-testület SZMSZ-ének módosítása 

Előadó: dr. Cseresznyák Klára jegyző 

 

8. Napirend 

A Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének módosítása 

Előadó: dr. Cseresznyák Klára jegyző 

 

9. Napirend 

A Köztisztviselői Etikai Kódex jóváhagyása 

Előadó: dr. Cseresznyák Klára jegyző 

 

10. Napirend  

Döntést igénylő ügyek 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 2014. 

szeptember 30-án megtartott ülés napirendi pontjait elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

63/2014.(IX.30.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 2014. 

szeptember 30-án megtartott ülés napirendi pontjait elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 
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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: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Ösztöndíjrendszer 2015. évi pályázati fordulójához 

 
Írásos előterjesztés az 5. sz. mellékletben. 

 

Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke: 

 

Beszámol arról, hogy napirendet a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság megtárgyalta.  

 
Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatot teszi fel szavazásra: 

 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási 

hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő 

fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi 

fordulójához. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

csatlakozási nyilatkozat aláírására és a pályázati kiírás 

közzétételére.  

 

Határidő: 2014. október 3.  

Felelős: polgármester 

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

64/2014.(IX.30.)Határozat 
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Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási 

hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő 

fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi 

fordulójához. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

csatlakozási nyilatkozat aláírására és a pályázati kiírás 

közzétételére.  

 

Határidő: 2014. október 3.  

Felelős: polgármester 

 

4.NAPIREND 

 
Tárgya: Döntés beiskolázási segélyről 

 
Írásos előterjesztés az 6. sz. mellékletben. 

 

Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke: 

 

Beszámol arról, hogy napirendet a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság megtárgyalta.  

 

Radicsné Kincses Mária polgármester a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság által módosított határozati 

javaslatot teszi fel szavazásra: 

 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 8/2011. (V. 

27) önkormányzati rendelet 10. §-a alapján tanulónként 

3.000,- Ft beiskolázási segélyt nyújt a Koroncói II. 

Rákóczi Ferenc Általános Iskolába járó gyermeket nevelő 

családoknak. 

2. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 8/2011. (V. 

27) önkormányzati rendelet 10. §-a alapján tanulónként 

4.000,- Ft beiskolázási segélyt nyújt a koroncói 

lakóhelyű középiskolai tanulók részére.  

3. A felsőfokú oktatási intézmény hallgatói a Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszerben pályázhatnak támogatásra, így 

részükre az egyszeri beiskolázási segély megállapítása 

nem indokolt. Beiskolázási segély kérelmet nyújthat be 

azonban az a felsőfokú oktatási intézményben hallgató, 

aki a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszerben nem jogosult támogatásra, azonban a 

helyi rendelet alapján a feltételnek megfelel.  
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Határidő: azonnal  

Felelős: jegyző 

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

65/2014.(IX.30.)Határozat 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 8/2011. (V. 

27) önkormányzati rendelet 10. §-a alapján tanulónként 

3.000,- Ft beiskolázási segélyt nyújt a Koroncói II. 

Rákóczi Ferenc Általános Iskolába járó gyermeket nevelő 

családoknak. 

2. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 8/2011. (V. 

27) önkormányzati rendelet 10. §-a alapján tanulónként 

4.000,- Ft beiskolázási segélyt nyújt a koroncói 

lakóhelyű középiskolai tanulók részére.  

3. A felsőfokú oktatási intézmény hallgatói a Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszerben pályázhatnak támogatásra, így 

részükre az egyszeri beiskolázási segély megállapítása 

nem indokolt. Beiskolázási segély kérelmet nyújthat be 

azonban az a felsőfokú oktatási intézményben hallgató, 

aki a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszerben nem jogosult támogatásra, azonban a 

helyi rendelet alapján a feltételnek megfelel.  

 

Határidő: azonnal  

Felelős: jegyző 

 

 

5.NAPIREND 

 
Tárgya: Tájékoztatás az Önkormányzat gazdálkodásának első 

félévi helyzetéről 

 
Írásos előterjesztés az 7. sz. mellékletben. 

 

Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke: 

 

Beszámol arról, hogy napirendet a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság megtárgyalta, javasolta a 

beszámoló elfogadását.  

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatot teszi fel szavazásra: 
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Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az I. 

féléves gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő:azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

  

65/A/2014.(IX.30.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az I. 

féléves gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő:azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

6.NAPIREND 

 
Tárgya: A 2014. évi költségvetési rendelet módosítása 

 

Rendelettervezet a 8. sz. mellékeltben. 

 

Gaál Jenőné települési képviselő, a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság elnöke: 

Beszámol arról, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezet 

elfogadását javasolja. 

 

 
Radicsné Kincses Mária polgármester a mellékletben szereplő 

rendelet tervezetet teszi fel szavazásra. 

 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és megalkotta a 

10/2014.(X.01.) RENDELETÉT. (9. sz. melléklet). 
 

7.NAPIREND 

 
Tárgya: A Képviselő-testület SZMSZ-ének módosítása 

 

Írásos előterjesztés az 10. sz. mellékletben, rendelettervezet 

a 11. 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.  
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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 

11/2014.(X.01.) RENDELETÉT. (12. sz. melléklet). 
 

 

 

8.NAPIREND 

 
Tárgya: A Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének módosítása 

 

Írásos előterjesztés az 13. sz. mellékletben. 

 

Kovács Tibor Ottó települési képviselő, az Ügyrendi és 

Szociális Bizottság elnöke: 

Beszámol arról, hogy az előterjesztést az Ügyrendi és 

Szociális Bizottság megtárgyalta a határozati javaslat 

elfogadását javasolja. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatot teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Koroncói 

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja, 

és a határozat mellékletét képező módosított, egységes 

szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatot 

jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző  

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

  

65/B/2014.(IX.30.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Koroncói 

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja, 

és a határozat mellékletét képező módosított, egységes 

szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatot 

jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző  
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9.NAPIREND 

 
Tárgya: A Köztisztviselői Etikai Kódex jóváhagyása 

 

Írásos előterjesztés az 14. sz. mellékletben. 

 

Kovács Tibor Ottó települési képviselő, az Ügyrendi és 

Szociális Bizottság elnöke: 

Beszámol arról, hogy az előterjesztést az Ügyrendi és 

Szociális Bizottság megtárgyalta a határozati javaslat 

elfogadását javasolja. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatot teszi fel szavazásra: 

 

1.Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a Koroncói Polgármesteri Hivatal Köztisztviselői 

Etikai Kódexének elfogadására vonatkozó előterjesztést, és 

elfogadja a Koroncói Polgármesteri Hivatal Etikai Kódexét az 

előterjesztés melléklete szerinti tartalommal. 

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a 

Köztisztviselők Etikai Kódex tartalmát a Polgármesteri Hivatal 

köztisztviselőivel megismertesse. 

 

Határidő:értelemszerűen 

Felelős:jegyző 

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

66/2014.(IX.30.)Határozat 

 

1.Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a Koroncói Polgármesteri Hivatal Köztisztviselői 

Etikai Kódexének elfogadására vonatkozó előterjesztést, és 

elfogadja a Koroncói Polgármesteri Hivatal Etikai Kódexét az 

előterjesztés melléklete szerinti tartalommal. 

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a 

Köztisztviselők Etikai Kódex tartalmát a Polgármesteri Hivatal 

köztisztviselőivel megismertesse. 

 

Határidő:értelemszerűen 

Felelős:jegyző 

 

10/A.NAPIREND 

 
Tárgya: Döntést igénylő ügyek – Döntés a helyi önkormányzatok 

szociális célú tüzelőanyag vásárlásájoz kapcsolódó kiegészítő 

támogatás igényléséről 
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Írásos előterjesztés az 15. sz. mellékletben. 

 

Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke: 

 

Beszámol arról, hogy napirendet a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság megtárgyalta, javasolta a 

határozati javaslat elfogadását.  

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatot teszi fel szavazásra: 

 

1./ Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a települési önkormányzatok szociális célú 

tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról 

szóló 46/2014.(IX.25.) BM Rendelet (továbbiakban Rendelet) 

alapján támogatási igényt nyújt be a Rendelet 3. §-a alapján  

86 erdei m3 kemény lombos fafajtájú tűzifa mennyiségre. 

2./ Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

vállalja a Rendelet 3. § (2) bekezdésében foglalt feltételt, 

azaz a támogatáson felül az igényelt tűzifa mennyiségre jutó 

1.000.-Forint/erdei m3 + ÁFA összeget, összesen 109.220.- 

Forintot önrészként 2014. évi költségvetése terhére 

biztosítja.  

3./ Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Rendeletben foglaltak alapján vállalja, és nyilatkozik arról, 

hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől 

ellenszolgáltatást nem kér. A szociális célú tűzifát 

térítésmentesen, ingyen biztosítja.  

4./ Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

vállalja továbbá, hogy a tűzifa szállításával kapcsolatos - 

ideértve a rászorulókhoz való eljuttatást is – költségek 

fedezetét 2014. évi költségvetése terhére biztosítja. 

5./ Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felkéri a jegyzőt, hogy az Önkormányzat igénylését Hivatala 

útján határidőben nyújtsa be, illetve a soron következő 

költségvetési rendelet módosításakor a szükséges előirányzatot 

átcsoportosítással az Önkormányzat 2014. évi költségvetésében 

biztosítsa. 

6./ Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

szociális rászorultság és a 2014. évi igénylés részletes 

feltételeit külön önkormányzati rendeletben a Rendelet 2. § 

(1) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján szabályozza. 

7./ Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felkéri a jegyzőt, hogy a rendelet-tervezetet készítse el, és 

a soron következő testületi ülésen (legkésőbb 2014. október 

21.) terjessze azt a Képviselő-testület elé. 

 

Határidő: 1,2,3,4, pontok vonatkozásában 2014. október 6. 

          5., 6, 7, pont vonatkozásában soron következő    

          testületi ülés 
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Felelős: jegyző 

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

67/2014.(IX.30.)Határozat 

 

1./ Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a települési önkormányzatok szociális célú 

tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról 

szóló 46/2014.(IX.25.) BM Rendelet (továbbiakban Rendelet) 

alapján támogatási igényt nyújt be a Rendelet 3. §-a alapján  

86 erdei m3 kemény lombos fafajtájú tűzifa mennyiségre. 

2./ Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

vállalja a Rendelet 3. § (2) bekezdésében foglalt feltételt, 

azaz a támogatáson felül az igényelt tűzifa mennyiségre jutó 

1.000.-Forint/erdei m3 + ÁFA összeget, összesen 109.220.- 

Forintot önrészként 2014. évi költségvetése terhére 

biztosítja.  

3./ Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Rendeletben foglaltak alapján vállalja, és nyilatkozik arról, 

hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől 

ellenszolgáltatást nem kér. A szociális célú tűzifát 

térítésmentesen, ingyen biztosítja.  

4./ Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

vállalja továbbá, hogy a tűzifa szállításával kapcsolatos - 

ideértve a rászorulókhoz való eljuttatást is – költségek 

fedezetét 2014. évi költségvetése terhére biztosítja. 

5./ Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felkéri a jegyzőt, hogy az Önkormányzat igénylését Hivatala 

útján határidőben nyújtsa be, illetve a soron következő 

költségvetési rendelet módosításakor a szükséges előirányzatot 

átcsoportosítással az Önkormányzat 2014. évi költségvetésében 

biztosítsa. 

 

6./ Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

szociális rászorultság és a 2014. évi igénylés részletes 

feltételeit külön önkormányzati rendeletben a Rendelet 2. § 

(1) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján szabályozza. 

7./ Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felkéri a jegyzőt, hogy a rendelet-tervezetet készítse el, és 

a soron következő testületi ülésen (legkésőbb 2014. október 

21.) terjessze azt a Képviselő-testület elé. 

 

 

Határidő: 1,2,3,4, pontok vonatkozásában 2014. október 6. 

          5., 6, 7, pont vonatkozásában soron következő  

          testületi ülés 

 

Felelős: jegyző 
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10/B.NAPIREND 

 
Tárgya: Döntést igénylő ügyek – Koroncó Községért 

Közalapítvány által elnyert pályázati támogatás 

megelőlegezésével kapcsolatos döntés 

 

 
Írásos előterjesztés az 16. sz. mellékletben. 

 

Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke: 

 

Beszámol arról, hogy napirendet a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság megtárgyalta, javasolta a 

határozati javaslat elfogadását.  

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatot teszi fel szavazásra: 

 

1./ Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

59/2014.(VIII.28.) számú határozatát visszavonja. 

2./ Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy  az önkormányzat által alapított Koroncó Községért 

Közalapítvány (9113. Koroncó Rákóczi u. 48.) 9.900.000.-Forint 

összegű rövid futamidejű rulírozó jellegű hitel 

igénybevételéhez, a 9.900.000.-Forint összegű kölcsön és annak 

járulékainak erejéig készfizetőkezességvállalást nyújt, a 

Koroncó Községért Közalapítvány által elnyert támogatásból 

megvalósításra kerülő multifunkciónális szolgáltatóház 

kialakítása, az elnyert támogatás előfinanszírozásának 

biztosítása érdekében a Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet 

jogosult javára. 

 

3./Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a rövid lejáratú rulírozó jellegű hitel járulékos 

költségeinek – kamat és egyéb költségek – megfizetését 

költségvetésből biztosítja, és a Nyúl és Vidéke 

Takarékszövetkezet hitelezőnek az esedékességi időpontjában 

megfizeti azokat. 

4/.Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy Koroncó Községért 

Közalapítvány által megigénylésre kerülő hitelfelvétel ügyében 

az Önkormányzat képviseletében eljárjon. 

5./Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete akként 

dönt továbbá, hogy a pályázati projekt megvalósításához 

támogatás megelőlegezés jogcímen 4.500.000.-Forint összegű 

pénzeszközt bocsát a Koroncó Községért Közalapítvány 

rendelkezésére, melyet a támogatás lehívását követően Koroncó 
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Községért Közalapítvány visszafizet Koroncó Község 

Önkormányzatának. 

6./A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a támogatás 

megelőlegezésével kapcsolatos szerződés-tervezetet készítse 

elő, továbbá felkéri arra, hogy a határozatban foglalt 

döntések fedezetét az Önkormányzat 2014. évi költségvetésben 

átcsoportosítással biztosítsa. 

7./Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatás 

megelőlegezésére vonatkozó szerződést az Önkormányzat 

képviseletében aláírja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

68/2014.(IX.30.)Határozat 

 

1./ Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

59/2014.(VIII.28.) számú határozatát visszavonja. 

2./ Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy  az önkormányzat által alapított Koroncó Községért 

Közalapítvány (9113. Koroncó Rákóczi u. 48.) 9.900.000.-Forint 

összegű rövid futamidejű rulírozó jellegű hitel 

igénybevételéhez, a 9.900.000.-Forint összegű kölcsön és annak 

járulékainak erejéig készfizetőkezességvállalást nyújt, a 

Koroncó Községért Közalapítvány által elnyert támogatásból 

megvalósításra kerülő multifunkciónális szolgáltatóház 

kialakítása, az elnyert támogatás előfinanszírozásának 

biztosítása érdekében a Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet 

jogosult javára. 

 

3./Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a rövid lejáratú rulírozó jellegű hitel járulékos 

költségeinek – kamat és egyéb költségek – megfizetését 

költségvetésből biztosítja, és a Nyúl és Vidéke 

Takarékszövetkezet hitelezőnek az esedékességi időpontjában 

megfizeti azokat. 

4/.Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy Koroncó Községért 

Közalapítvány által megigénylésre kerülő hitelfelvétel ügyében 

az Önkormányzat képviseletében eljárjon. 

5./Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete akként 

dönt továbbá, hogy a pályázati projekt megvalósításához 

támogatás megelőlegezés jogcímen 4.500.000.-Forint összegű 

pénzeszközt bocsát a Koroncó Községért Közalapítvány 

rendelkezésére, melyet a támogatás lehívását követően Koroncó 
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Községért Közalapítvány visszafizet Koroncó Község 

Önkormányzatának. 

6./A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a támogatás 

megelőlegezésével kapcsolatos szerződés-tervezetet készítse 

elő, továbbá felkéri arra, hogy a határozatban foglalt 

döntések fedezetét az Önkormányzat 2014. évi költségvetésben 

átcsoportosítással biztosítsa. 

7./Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatás 

megelőlegezésére vonatkozó szerződést az Önkormányzat 

képviseletében aláírja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

 

 

10/C.NAPIREND 

 
Tárgya: Döntést igénylő ügyek – Preisinger Roland és 

Preisinger László hálózatfejlesztési hozzájárulás ügye 

 

Írásos előterjesztés az 17. sz. mellékletben. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatot teszi fel szavazásra: 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

támogatja a „Koroncó Lakópark” Zrínyi utcában történő 

kialakítását, amelynek során Preisinger Roland és Preisinger 

László tulajdonosok 9 db telek ingatlanukat a 

szennyvízcsatornára csatlakoztatják, illetőleg az ivóvíz-

ellátást biztosítják a gerincvezetékre történő csatlakozással.  

2. A szennyvíz-elvezetés és az ivóvíz ellátás biztosításához 

szükséges beruházás összes költsége az ingatlantulajdonosokat 

terheli. 

3. Az ingatlantulajdonosok a beruházás megvalósítását 

megelőzően víziközmű-fejlesztési hozzájárulást kötelesek 

fizetni az Önkormányzat részére, amelynek mértéke 100.000,- Ft 

telkenként. 

4. Az ingatlantulajdonosok a víziközmű-fejlesztési 

hozzájáruláson túl kötelesek a közműfejlesztés megvalósítása 

során okozott károk helyreállítására.  

5. Az Önkormányzat a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás 

megfizetésekor az ingatlantulajdonosok részére igazolást 

bocsát ki arról, hogy a telkekre eső víziközmű-fejlesztési 

hozzájárulást megfizették. 

6. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az 

ingatlantulajdonosokat értesítse a közműfejlesztési 
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hozzájárulás mértékéről a jelen határozat jegyzőkönyvi 

kivonatának megküldésével.  

 

Határidő: a tulajdonosok értesítésére 2014. október 31. 

Felelős: jegyző  

 

 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

69/2014.(IX.30.)Határozat 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

támogatja a „Koroncó Lakópark” Zrínyi utcában történő 

kialakítását, amelynek során Preisinger Roland és Preisinger 

László tulajdonosok 9 db telek ingatlanukat a 

szennyvízcsatornára csatlakoztatják, illetőleg az ivóvíz-

ellátást biztosítják a gerincvezetékre történő csatlakozással.  

2. A szennyvíz-elvezetés és az ivóvíz ellátás biztosításához 

szükséges beruházás összes költsége az ingatlantulajdonosokat 

terheli. 

3. Az ingatlantulajdonosok a beruházás megvalósítását 

megelőzően víziközmű-fejlesztési hozzájárulást kötelesek 

fizetni az Önkormányzat részére, amelynek mértéke 100.000,- Ft 

telkenként. 

4. Az ingatlantulajdonosok a víziközmű-fejlesztési 

hozzájáruláson túl kötelesek a közműfejlesztés megvalósítása 

során okozott károk helyreállítására.  

5. Az Önkormányzat a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás 

megfizetésekor az ingatlantulajdonosok részére igazolást 

bocsát ki arról, hogy a telkekre eső víziközmű-fejlesztési 

hozzájárulást megfizették. 

6. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az 

ingatlantulajdonosokat értesítse a közműfejlesztési 

hozzájárulás mértékéről a jelen határozat jegyzőkönyvi 

kivonatának megküldésével.  

 

Határidő: a tulajdonosok értesítésére 2014. október 31. 

Felelős: jegyző  

 

10/D.NAPIREND 

 
Tárgya: Döntést igénylő ügyek – Halotthűtő vásárlás 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatot teszi fel szavazásra: 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a ravatalozó felújításához kapcsolódóan 600.000,- 

Ft-ot biztosít költségvetéséből halotthűtő vásárlására, 
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amelynek beszerzésére és a kis épületben történő beállítására 

2014. december 31-ig kerüljön sor. 

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a halotthűtő 

fedezetét az Önkormányzat 2014. évi költségvetésében 

átcsoportosítással biztosítsa. 

 

Határidő: 2014. december 31. 

Felelős: polgármester, jegyző 

 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

70/2014.(IX.30.)Határozat 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a ravatalozó felújításához kapcsolódóan 600.000,- 

Ft-ot biztosít költségvetéséből halotthűtő vásárlására, 

amelynek beszerzésére és a kis épületben történő beállítására 

2014. december 31-ig kerüljön sor. 

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a halotthűtő 

fedezetét az Önkormányzat 2014. évi költségvetésében 

átcsoportosítással biztosítsa. 

 

Határidő: 2014. december 31. 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

 

10/E.NAPIREND 

 
Tárgya: Döntést igénylő ügyek – Tanyagondnoki Szolgálat 

átdolgozott Szakmai Programjának jóváhagyása 

 

Írásos előterjesztés az 18. sz. mellékletben. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatot teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

tanyagondnoki szolgálat működési engedélykérelméhez 

kapcsolódóan a melléklet szerinti tartalommal jóváhegyja 

Koroncó Község Önkormányzata Tanyagondnoki Szolgálatának 

átdolgozott Szakmai Programját. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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71/2014.(IX.30.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

tanyagondnoki szolgálat működési engedélykérelméhez 

kapcsolódóan a melléklet szerinti tartalommal jóváhegyja 

Koroncó Község Önkormányzata Tanyagondnoki Szolgálatának 

átdolgozott Szakmai Programját. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

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:  

 

 

   Bittman Zsolt                              Basák Imre 

Települési képviselő                     Települési képviselő 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


