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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 2013. október 10-én 17.30 
órai kezdettel megtartott üléséről. 
 
Jelen vannak: 
 
Radicsné Kincses Mária polgármester 
Basák Imre települési képviselő 
Bittmann Zsolt Mihály települési képviselő 
Gaál Jenőné települési képviselő 
Kelemen Frigyes települési képviselő 
Kovács Tibor Ottó települési képviselő 
 
 
Jelenléti ív 1. sz. mellékletben. 
 
Radicsné Kincses Mária polgármester tájékoztatja a megjelent 
települési képviselőket, hogy a rendkívüli ülés összehívására 
az SZMSZ 28. § (3) bekezdésének rendelkezése szerint telefonon 
került sor.  
 
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. 
 
 
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 javaslatot tett a 
napirendi pontok elfogadására az alábbiak szerint: 
 

1. Döntés a helyi önkormányzatok szociális célú 
tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásnak 
igénybevételéről    
Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 
 
 



Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 
javaslatát teszi fel szavazásra: 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 2013. 
október 10-én megtartott ülés napirendi pontjait elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
82/2013.(X.10.)Határozat 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 2013. 
október 10-én megtartott ülés napirendi pontjait elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Radicsné Kincses Mária polgármester 
 

1. Napirend 
 

Tárgya: Döntés a helyi önkormányzatok szociális célú 
tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásnak 
igénybevételéről    

 
Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 
javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy az Önkormányzat a helyi önkormányzatok szociális 
célú tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásáról 
szóló 57/2013. (X. 4.) BM rendelet (a továbbiakban Rendelet) 
alapján támogatási igényt nyújt be a Rendelet 1. § (5.) 
bekezdése alapján 66 erdei m3 kemény lombos fafajtájú tűzifa 
mennyiségre.  

2. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
vállalja, hogy a támogatás felhasználásához a Rendelet 1. § 
(3) bekezdése szerint a szükséges 2000 Ft/erdei m3 +áfa 
összegű önerőt 2013. évi költségvetése terhére biztosítja.     

3. Felkéri a jegyzőt, hogy az önrész fedezetét az Önkormányzat 
költségvetéséből biztosítsa, és a költségvetési rendelet 
soron következő módosításakor a jelen határozatban 
foglaltakra legyen figyelemmel.  

 
Határidő: 2013. 10. 15. 
Felelős: polgármester, jegyző 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 



 
83/2013.(X.10.)Határozat 
 
 
1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy az Önkormányzat a helyi önkormányzatok szociális 
célú tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásáról 
szóló 57/2013. (X. 4.) BM rendelet (a továbbiakban Rendelet) 
alapján támogatási igényt nyújt be a Rendelet 1. § (5.) 
bekezdése alapján 66 erdei m3 kemény lombos fafajtájú tűzifa 
mennyiségre.  

2. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
vállalja, hogy a támogatás felhasználásához a Rendelet 1. § 
(3) bekezdése szerint a szükséges 2000 Ft/erdei m3 +áfa 
összegű önerőt 2013. évi költségvetése terhére biztosítja.     

3. Felkéri a jegyzőt, hogy az önrész fedezetét az Önkormányzat 
költségvetéséből biztosítsa, és a költségvetési rendelet 
soron következő módosításakor a jelen határozatban 
foglaltakra legyen figyelemmel.  
 

Határidő: 2013. október 15. 
Felelős: polgármester, jegyző 
 
 
Radicsné Kincses Mária polgármester megköszönte a meghívottak 
megjelenését, és a képviselő-testületi ülést bezárta. 
 
                              K.m.f. 
 
 
    Radicsné Kincses Mária             dr. Cseresznyák Klára 
         polgármester                         jegyző 
 
 
 
Jegyzőkönyv hitelesítő:  
 
 
 
   Basák Imre                              Kelemen Frigyes 
Települési képviselő                     Települési képviselő 
 


