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KÉPVISELŐTESTÜLETE 

9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 

 

 

1734/2019 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 

Polgármesteri Hivatal nagytermében 2019. július 18-án 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 

Violáné Pintér Rozália települési képviselő 

dr. Cseresznyák Klára jegyző tanácskozási joggal 

Reider Mónika jegyzőkönyvvezető tanácskozási joggal 

 

 

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. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester a meghívóban (2.sz. 

melléklet) közzétett napirendek tárgyalásán a tárgyalási 

sorrendre az alábbiak szerint tesz javaslatot: 

 

1. Napirend 

Közbeszerzési eljárás eredményéről szóló döntés a „Dobó utca 

burkolat-felújítása Koroncón” tárgyú eljárásban 

Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

2. Napirend  

Közbeszerzési eljárás eredményéről szóló döntés az „Útépítési és 

burkolási munkák Koroncón 2019” tárgyú eljárásban 

Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

   

 



3. Napirend  

Döntés a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 

vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséről 

Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

4. Napirend  

„Öltöző és edzőterem építése I. ütem” című projekt megvalósítása 

Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

5. Napirend  

Koroncó településrendezési eszközök módosításának (Msz.: 18097) 

elfogadása 

Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

 

Zárt ülés: 

6. Napirend  

„Koroncó Községért Emlékérem” és „Koroncó Község Díszpolgára” 

kitüntető címek adományozása 

Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

 

 

 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 2019. 

július 18-án megtartott ülés napirendi pontjait elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

50/2019.(VII.18.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 2019. 

július 18-án megtartott ülés napirendi pontjait elfogadja. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

 

 

 

 



 

1. NAPIREND 
 

Tárgya: Közbeszerzési eljárás eredményéről szóló döntés a „Dobó 

utca burkolat-felújítása Koroncón” tárgyú eljárásban 

  
Írásos előterjesztés az 3. 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 elfogadja 

a határozat mellékleteként csatolt, a 2015. évi CXLIII. törvény 

előírásainak megfelelő döntést a „Dobó utca burkolat-felújítása 

Koroncón” tárgyú közbeszerzési eljárásban. Az eljárás 

azonosítója: EKR000793702019 

A közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének neve, címe, 

adószáma és a bírálat alapját képező ajánlati elemek: LANG-SZOLG 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (9081 Győrújbarát, István u. 

213., adószám: 12467398-2-08) nettó ajánlati ár: 7.413.704.- 

HUF, vállalt jótállás mértéke: 48 hónap, az építésvezetőként 

bevont szakember szakmai tapasztalata: 265 hónap. Fenti 

ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legjobb ár-érték arányt 

megjelenítő ajánlatot. 

Arra tekintettel, hogy a nyertes ajánlattevő ajánlatában 

szereplő ellenérték meghaladja az eljárás becsült értékét, a 

Képviselő-testület a 2019. évi költségvetés terhére biztosítja 

a pótfedezetet. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a nyertes 

ajánlattevővel a vállalkozási szerződés megkötésére a 

szerződéskötési moratórium lejártát követően.  

 

Határidő: szerződéskötési moratórium lejártát követő 5. munkanap  

Felelős: polgármester 

 

Név szerinti szavazás: Radicsné Kincses Mária – igen, Basák Imre 

– igen, Bittman Zsolt Mihály – igen, Gaál Jenőné – igen, Kelemen 

Frigyes – igen, Madarász István – igen, Violáné Pintér Rozália 

– igen. 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 



51/2019.(VII.18.)Határozat 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja 

a határozat mellékleteként csatolt, a 2015. évi CXLIII. törvény 

előírásainak megfelelő döntést a „Dobó utca burkolat-felújítása 

Koroncón” tárgyú közbeszerzési eljárásban. Az eljárás 

azonosítója: EKR000793702019 

A közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének neve, címe, 

adószáma és a bírálat alapját képező ajánlati elemek: LANG-SZOLG 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (9081 Győrújbarát, István u. 

213., adószám: 12467398-2-08) nettó ajánlati ár: 7.413.704.- 

HUF, vállalt jótállás mértéke: 48 hónap, az építésvezetőként 

bevont szakember szakmai tapasztalata: 265 hónap. Fenti 

ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legjobb ár-érték arányt 

megjelenítő ajánlatot. 

Arra tekintettel, hogy a nyertes ajánlattevő ajánlatában 

szereplő ellenérték meghaladja az eljárás becsült értékét, a 

Képviselő-testület a 2019. évi költségvetés terhére biztosítja 

a pótfedezetet. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a nyertes 

ajánlattevővel a vállalkozási szerződés megkötésére a 

szerződéskötési moratórium lejártát követően.  

 

Határidő: szerződéskötési moratórium lejártát követő 5. munkanap  

Felelős: polgármester 

 

 

2. NAPIREND 
 

Tárgya: Közbeszerzési eljárás eredményéről szóló döntés 

„Útépítési és burkolási munkák Koroncón 2019” tárgyú eljárásban 

 

Írásos előterjesztés az 4. 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 elfogadja 

a határozat mellékleteként csatolt, a 2015. évi CXLIII. törvény 

előírásainak megfelelő döntést a „Útépítési és burkolási munkák 

Koroncón 2019” tárgyú közbeszerzési eljárásban. Az eljárás 

azonosítója: EKR000793942019 

A közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének neve, címe, 

adószáma és a bírálat alapját képező ajánlati elemek 

közbeszerzési részenként:  



1. rész: Honvéd és Kelta utcák építése (engedélyes): 

LANG-SZOLG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (9081 Győrújbarát, 

István u. 213., adószám: 12467398-2-08) nettó ajánlati ár: 

16.419.675.- HUF, vállalt jótállás mértéke: 48 hónap, az 

építésvezetőként bevont szakember szakmai tapasztalata: 265 

hónap. Fenti ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legjobb ár-érték 

arányt megjelenítő ajánlatot. 

2. rész: Rákóczi utca járdaépítés: 

LANG-SZOLG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (9081 Győrújbarát, 

István u. 213., adószám: 12467398-2-08) nettó ajánlati ár: 

10.430.681.- HUF, vállalt jótállás mértéke: 48 hónap, az 

építésvezetőként bevont szakember szakmai tapasztalata: 265 

hónap. Fenti ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legjobb ár-érték 

arányt megjelenítő ajánlatot. 

3. rész: Attila, Bajcsy és Dobó utca bevezető szakasz 

burkolatfelújítása 

LANG-SZOLG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (9081 Győrújbarát, 

István u. 213., adószám: 12467398-2-08) nettó ajánlati ár: 

25.500.213.- HUF, vállalt jótállás mértéke: 48 hónap, az 

építésvezetőként bevont szakember szakmai tapasztalata: 265 

hónap. Fenti ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legjobb ár-érték 

arányt megjelenítő ajánlatot. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a nyertes 

ajánlattevővel a vállalkozási szerződés megkötésére a 

szerződéskötési moratórium lejártát követően.  

 

Határidő: szerződéskötési moratórium lejártát követő 5. munkanap 

Felelős: polgármester 

 

Név szerinti szavazás: Radicsné Kincses Mária – igen, Basák Imre 

– igen, Bittman Zsolt Mihály – igen, Gaál Jenőné – igen, Kelemen 

Frigyes – igen, Madarász István – igen, Violáné Pintér Rozália 

– igen. 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

52/2019.(VII.18.)Határozat 

 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja 

a határozat mellékleteként csatolt, a 2015. évi CXLIII. törvény 

előírásainak megfelelő döntést a „Útépítési és burkolási munkák 

Koroncón 2019” tárgyú közbeszerzési eljárásban. Az eljárás 

azonosítója: EKR000793942019 

A közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének neve, címe, 

adószáma és a bírálat alapját képező ajánlati elemek 

közbeszerzési részenként:  

 



 

1. rész: Honvéd és Kelta utcák építése (engedélyes): 

LANG-SZOLG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (9081 Győrújbarát, 

István u. 213., adószám: 12467398-2-08) nettó ajánlati ár: 

16.419.675.- HUF, vállalt jótállás mértéke: 48 hónap, az 

építésvezetőként bevont szakember szakmai tapasztalata: 265 

hónap. Fenti ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legjobb ár-érték 

arányt megjelenítő ajánlatot. 

2. rész: Rákóczi utca járdaépítés: 

LANG-SZOLG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (9081 Győrújbarát, 

István u. 213., adószám: 12467398-2-08) nettó ajánlati ár: 

10.430.681.- HUF, vállalt jótállás mértéke: 48 hónap, az 

építésvezetőként bevont szakember szakmai tapasztalata: 265 

hónap. Fenti ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legjobb ár-érték 

arányt megjelenítő ajánlatot. 

3. rész: Attila, Bajcsy és Dobó utca bevezető szakasz 

burkolatfelújítása 

LANG-SZOLG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (9081 Győrújbarát, 

István u. 213., adószám: 12467398-2-08) nettó ajánlati ár: 

25.500.213.- HUF, vállalt jótállás mértéke: 48 hónap, az 

építésvezetőként bevont szakember szakmai tapasztalata: 265 

hónap. Fenti ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legjobb ár-érték 

arányt megjelenítő ajánlatot. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a nyertes 

ajánlattevővel a vállalkozási szerződés megkötésére a 

szerződéskötési moratórium lejártát követően.  

 

Határidő: szerződéskötési moratórium lejártát követő 5. munkanap 

Felelős: polgármester 

 

3.NAPIREND 

 
Tárgya: Döntés a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 

vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséről 

  
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: 

 

 

1./ Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a települési önkormányzatok szociális célú 



tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról 

szóló pályázati kiírás (továbbiakban Pályázat) alapján 

támogatási igényt nyújt be a Pályázat 3. pontja alapján 126 erdei 

m3 kemény lombos fafajtájú tűzifa mennyiségre. 

2./ Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja 

a Pályázat 5. pontjában foglalt feltételt, azaz a támogatáson 

felül az igényelt tűzifa mennyiségre jutó 1.000.- Forint/erdei 

m3 + ÁFA összeget, összesen 160.020,- Forintot önrészként 2019. 

évi költségvetése terhére biztosítja.  

3./ Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Pályázat 6. pontjában 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 2019. 

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 2019. évi költségvetésében 

biztosítsa. 

6./ Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

szociális rászorultság és a 2019. évi igénylés részletes 

feltételeit külön önkormányzati rendeletben a Pályázat 6. 

pontjában 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 2019. szeptember 5.) 

terjessze azt a Képviselő-testület elé. 

 

 

Határidő: 1.,2.,3.,4., pontok vonatkozásában 2019. augusztus 1. 

5., 6., 7., pont vonatkozásában soron következő testületi ülés 

Felelős: jegyző 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

53/2019.(VII.18.)Határozat 

 

1./ Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a települési önkormányzatok szociális célú 

tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról 

szóló pályázati kiírás (továbbiakban Pályázat) alapján 

támogatási igényt nyújt be a Pályázat 3. pontja alapján 126 erdei 

m3 kemény lombos fafajtájú tűzifa mennyiségre. 



2./ Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja 

a Pályázat 5. pontjában foglalt feltételt, azaz a támogatáson 

felül az igényelt tűzifa mennyiségre jutó 1.000.- Forint/erdei 

m3 + ÁFA összeget, összesen 160.020,- Forintot önrészként 2019. 

évi költségvetése terhére biztosítja.  

3./ Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Pályázat 6. pontjában 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 2019. 

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 2019. évi költségvetésében 

biztosítsa. 

6./ Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

szociális rászorultság és a 2019. évi igénylés részletes 

feltételeit külön önkormányzati rendeletben a Pályázat 6. 

pontjában 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 2019. szeptember 5.) 

terjessze azt a Képviselő-testület elé. 

 

 

Határidő: 1.,2.,3.,4., pontok vonatkozásában 2019. augusztus 1. 

5., 6., 7., pont vonatkozásában soron következő testületi ülés 

Felelős: jegyző 

 

 

4.NAPIREND 

 
Tárgya: „Öltöző és edzőterem építése I. ütem” című projekt 

megvalósítása  
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: 

 



Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Koroncó 

Községi Sport- és Szabadidősport Egyesülettel (9113 Koroncó, 

Szent László u. 62.), a Képviselő-testület 28/2019.(IV.25.) 

számú határozatával jóváhagyott „KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI 

MEGÁLLAPODÁS támogatásában részesített projekt megvalósítására 

2019” című dokumentum módosítására vonatkozó a határozat 

mellékletét képező megállapodást  megismerte, annak tartalmát 

jóváhagyja, egyben felhatalmazza Koroncó Község Önkormányzatának 

képviseletében Radicsné Kincses Mária polgármestert annak 

aláírására. 

 

A határozat mellékletét képező konzorciumi együttműködési 

megállapodásban foglaltak szerint, a jelen határozattal 

jóváhagyott „KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

támogatásában részesített projekt megvalósítására 2019” című 

dokumentum aláírását követően a Képviselő-testület 

28/2019.(IV.25.) számú határozatával jóváhagyott konzorciumi 

együttműködési megállapodás hatályát veszti. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 

 
Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

54/2019.(VII.18.)Határozat 

 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Koroncó 

Községi Sport- és Szabadidősport Egyesülettel (9113 Koroncó, 

Szent László u. 62.), a Képviselő-testület 28/2019.(IV.25.) 

számú határozatával jóváhagyott „KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI 

MEGÁLLAPODÁS támogatásában részesített projekt megvalósítására 

2019” című dokumentum módosítására vonatkozó a határozat 

mellékletét képező megállapodást  megismerte, annak tartalmát 

jóváhagyja, egyben felhatalmazza Koroncó Község Önkormányzatának 

képviseletében Radicsné Kincses Mária polgármestert annak 

aláírására. 

 

A határozat mellékletét képező konzorciumi együttműködési 

megállapodásban foglaltak szerint, a jelen határozattal 

jóváhagyott „KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

támogatásában részesített projekt megvalósítására 2019” című 

dokumentum aláírását követően a Képviselő-testület 

28/2019.(IV.25.) számú határozatával jóváhagyott konzorciumi 

együttműködési megállapodás hatályát veszti. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

 



 

 

5.NAPIREND 

 
Tárgya:    Koroncó településrendezési eszközök módosításának 

(Msz.: 18097) elfogadása 

 

Írásos előterjesztés az 7. sz. mellékletben, rendelettervezet a 

8. sz. mellékeltben. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzata a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13. § (1) 

bekezdés 1. pontja és Az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdése, 

illetve a 6/A. § (3) bekezdése érdekében Koroncó Község 

Önkormányzata Képviselő-testületi határozattal jóváhagyott 

szerkezeti tervét a TSZT/M rajzszámú, 18097 munkaszámú terv 

szerint az alábbiak szerint módosítja. 

1. A 69, 71/1 hrsz-ú és a 72/1 hrsz-ú telek zöldterületi 

felhasználása lakóterületi felhasználásra módosul a rendezési 

terven. 

2. Továbbá a déli különleges golf terület különleges területté 

módosul és ezen belül a 0150/6 hrsz-ú telek egy része beépítésre 

nem szánt (max. beépítés 10%) különleges terület – élményfarm 

(Kbéf) felhasználású területté, egy része véderdővé (Ev) 

módosul. A 0152/31, 0152/30, 0152/28, 0152/27 hrsz-ú terület 

beépítésre nem (max. beépítés 10%) szánt hétvégiházas terület – 

horgászatot kiszolgáló hétvégiházas területté (Kbüh), és a 

terület északi felén található hétvégiházas üdülőterület (903/9-

903/16, 905/3-905/12, 905/14-905/20 hrsz) beépítésre szánt (max. 

beépítés 15%) különleges terület – horgászatot kiszolgáló 

hétvégiházas üdülőterületté (Küh) módosul. 

3. A tervlapon szereplő különleges terület – zöldmajor (K) 

jelölése javításra kerül (Kz) a különleges területek jelölésével 

való összhang érdekében. 

4. A határozat csak a fent említett tervlappal együtt 

alkalmazható. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

55/2019.(VII.18.)Határozat 

 



Koroncó Község Önkormányzata a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13. § (1) 

bekezdés 1. pontja és Az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdése, 

illetve a 6/A. § (3) bekezdése érdekében Koroncó Község 

Önkormányzata Képviselő-testületi határozattal jóváhagyott 

szerkezeti tervét a TSZT/M rajzszámú, 18097 munkaszámú terv 

szerint az alábbiak szerint módosítja. 

1. A 69, 71/1 hrsz-ú és a 72/1 hrsz-ú telek zöldterületi 

felhasználása lakóterületi felhasználásra módosul a rendezési 

terven. 

2. Továbbá a déli különleges golf terület különleges területté 

módosul és ezen belül a 0150/6 hrsz-ú telek egy része beépítésre 

nem szánt (max. beépítés 10%) különleges terület – élményfarm 

(Kbéf) felhasználású területté, egy része véderdővé (Ev) 

módosul. A 0152/31, 0152/30, 0152/28, 0152/27 hrsz-ú terület 

beépítésre nem (max. beépítés 10%) szánt hétvégiházas terület – 

horgászatot kiszolgáló hétvégiházas területté (Kbüh), és a 

terület északi felén található hétvégiházas üdülőterület (903/9-

903/16, 905/3-905/12, 905/14-905/20 hrsz) beépítésre szánt (max. 

beépítés 15%) különleges terület – horgászatot kiszolgáló 

hétvégiházas üdülőterületté (Küh) módosul. 

3. A tervlapon szereplő különleges terület – zöldmajor (K) 

jelölése javításra kerül (Kz) a különleges területek jelölésével 

való összhang érdekében. 

4. A határozat csak a fent említett tervlappal együtt 

alkalmazható. 
 

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 

9/2019.(VII.19.) RENDELETÉT. (9. sz. melléklet). 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

Radicsné Kincses Mária polgármester megköszönte a meghívottak 

megjelenését, képviselő-társait pedig megkérte, hogy munkájukat 

zárt ülésen folytassák. 

 

A képviselő-testületi ülést bezárta. 

 

                              K.m.f. 

 

 

    Radicsné Kincses Mária             dr. Cseresznyák Klára 

         polgármester                         jegyző 


