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KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

KÉPVISELŐTESTÜLETE 

9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 

 

1-4/2015 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 

Polgármesteri Hivatal nagytermében 2015. április 2-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 

Madarász István 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. 

 

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 

 

3. Napirend 

A 2015. évi Közbeszerzési Terv jóváhagyása 

Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 
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4. Napirend 

Mobil garázs vásárlása 

Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

         

5. Napirend 

Koroncó Községért Közalapítvány beszámolója 

Előadó: Moravcsek Jánosné elnök 

 

6. Napirend 

Pályázati kiírás a civil szervezetek 2015. évi támogatására 

Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

7. Napirend 

Út tulajdonjogának átvétele 

Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

8. Napirend 

Döntést igénylő ügyek 

Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 2015. 

április 2-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: 

 

13/2015.(IV.02.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 2015. 

április 2-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. 
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Radicsné Kincses Mária polgármester a 3/B. sz. melléklettel 

kapcsolatosan – „Audi Hungaria Önkéntes Nap 2015” projekt - az 

alábbi határozati javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy az Önkormányzat részt vesz az „Audi Hungaria 

Önkéntes Nap 2015” projektben, és pályázni kíván a Sportpálya 

környékének rendbetétele, kerítésjavítás munkálatok önkéntes 

munkában történő elvégeztetésére. 

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

szükséges intézkedéseket a pályázati regisztráció érdekében 

tegye meg.  

 

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: 

 

14/2015.(IV.02.)Határozat 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy az Önkormányzat részt vesz az „Audi Hungaria 

Önkéntes Nap 2015” projektben, és pályázni kíván a Sportpálya 

környékének rendbetétele, kerítésjavítás munkálatok önkéntes 

munkában történő elvégeztetésére. 

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

szükséges intézkedéseket a pályázati regisztráció érdekében 

tegye meg.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

2. NAPIREND 
 

A polgármester előterjesztése a 4. sz. melléklet szerint. 

 

Az előterjesztést a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.  

 

 

3.NAPIREND 

 
Tárgya: A 2015. évi Közbeszerzési Terv jóváhagyása 

  
Írásos előterjesztés az 5. sz. mellékletben. 
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Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

Önkormányzat és költségvetési szervei beszerzéseire vonatkozó 

2015. évi közbeszerzési tervet jóváhagyja. 

A Képvieslő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az Önkormányzat 

2015. évi Közbeszerzési Tervét haladéktalanul – a 

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

bekezdés a.) pontjában foglalt előírásnak eleget téve – a 

település hivatalos honlapján közzétegye. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

15/2015.(IV.02.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

Önkormányzat és költségvetési szervei beszerzéseire vonatkozó 

2015. évi közbeszerzési tervet jóváhagyja. 

A Képvieslő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az Önkormányzat 

2015. évi Közbeszerzési Tervét haladéktalanul – a 

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

bekezdés a.) pontjában foglalt előírásnak eleget téve – a 

település hivatalos honlapján közzétegye. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:jegyző 

 

 

4.NAPIREND 

 
Tárgya: Mobil garázs vásárlása 

 

Írásos előterjesztés a 6. sz. mellékletben. 

 

Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke: 

 

Beszámol arról, hogy napirendet a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság megtárgyalta, javasolja a mobil 

garázs vásárlását. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 
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1./ Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy az Önkormányzat két mobilgarázs vásárlásával 

biztosítja a az Önkormányzat tulajdonában lévő Volkswagen 

Transporter típusú kisbuszának és a Koroncói Polgárőr 

Egyesület Skoda Yeti típusú terepjárójának biztonságos, zárt 

helyen történő tárolását. A Képviselő-testület a mobilgarázsok 

beszerzéséhez a forrást 2015. évi költsége terhére biztosítja.  

2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 

intézkedjen a mobilgarázsok beszereztetése érdekében.     

3./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a 

költségvetési rendelet módosításakor a szükséges előirányzatot 

átcsoportosítással az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében 

biztosítsa. 

 

Határidő: 2015. augusztus 31. 

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: 

 

16/2015.(IV.02.)Határozat 

 

1./ Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy az Önkormányzat két mobilgarázs vásárlásával 

biztosítja a az Önkormányzat tulajdonában lévő Volkswagen 

Transporter típusú kisbuszának és a Koroncói Polgárőr 

Egyesület Skoda Yeti típusú terepjárójának biztonságos, zárt 

helyen történő tárolását. A Képviselő-testület a mobilgarázsok 

beszerzéséhez a forrást 2015. évi költsége terhére biztosítja.  

2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 

intézkedjen a mobilgarázsok beszereztetése érdekében.     

3./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a 

költségvetési rendelet módosításakor a szükséges előirányzatot 

átcsoportosítással az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében 

biztosítsa. 

 

Határidő: 2015. augusztus 31. 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

 

5.NAPIREND 

 
Tárgya: Koroncó Községért Közalapítvány beszámolója 

 

Írásos előterjesztés a 7. sz. mellékletben. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 
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Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Koroncó 

Községért Közalapítvány beszámolóját 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: 

 

17/2015.(IV.02.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Koroncó 

Községért Közalapítvány beszámolóját elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

6.NAPIREND 
 

Tárgya: Pályázati kiírás a civil szervezetek 2015. évi 

támogatására 

 

 

Írásos előterjesztés a 8. sz. mellékletben. 

 

Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke: 

 

Beszámol arról, hogy napirendet a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság megtárgyalta, javasolja a 

határozati javaslat elfogadását. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

elhatározza, hogy 2015. évben a településen működő, ott 

székhellyel rendelkező civil szervezet (a civil társaság, 

illetve a Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület – a 

párt kivételével-, valamint az alapítvány) részére pályázati 

rendszerben juttat pénzbeli önkormányzati támogatást, a 

pályázaó cél szerinti működésének támogatására. A pályázati 

eljárás során a közpénzekből nyújtott támogatások 

átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXIII. tv. rendelkezéseit 

alkalmazni kell. 

2. 2015. évi I. felében a jelen határozat 1. pontjában 

meghatározott szervezetek 2.300.000.-Ft pályázati 

keretösszegre pályázhatnak. 
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3. A Képviselő-testület elfogadja a jelen előterjesztés 

mellékletét képező Pályázati Kiírást, Pályázati Adatlapot, 

mellékletét, melyeket a pályázati eljárás során alkalmazni 

kell. 

4. A pályázatokt 2015. április 21. napjáig Koroncó Község 

jegyzőjéhez kell benyújtani egy eredeti és egy másolati 

példányban. A pályázatok bírálatát a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság soron következő ülésén 

elbírálja, a pályázatokról az érdemi döntést a Képviselő-

testület soron következő ülésén hozza meg. 

5. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a 

pályázati eljárás során szükséges felhívásokat, 

jognyilatkozatokat és egyéb nyilatkozatokat megtegye. 

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

kiírás adminisztratív feladatait lássa el, a pályázati 

felhívást bocsássa ki, tegye közzé, a hiánypótlások 

szükségességéről döntsön, a pályázatokat elbírálásra és 

döntésre az illetékes bizottság és a Képviselő-testület elé 

terjessze. 

 

Határidő: folyamatos 

          felhívás közzétételére: 2015. április 7. 

          egyebekre: 2015. április 20. 

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: 

 

18/2015.(IV.02.)Határozat 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

elhatározza, hogy 2015. évben a településen működő, ott 

székhellyel rendelkező civil szervezet (a civil társaság, 

illetve a Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület – a 

párt kivételével-, valamint az alapítvány) részére pályázati 

rendszerben juttat pénzbeli önkormányzati támogatást, a 

pályázaó cél szerinti működésének támogatására. A pályázati 

eljárás során a közpénzekből nyújtott támogatások 

átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXIII. tv. rendelkezéseit 

alkalmazni kell. 

2. 2015. évi I. felében a jelen határozat 1. pontjában 

meghatározott szervezetek 2.300.000.-Ft pályázati 

keretösszegre pályázhatnak. 

3. A Képviselő-testület elfogadja a jelen előterjesztés 

mellékletét képező Pályázati Kiírást, Pályázati Adatlapot, 

mellékletét, melyeket a pályázati eljárás során alkalmazni 

kell. 

4. A pályázatokt 2015. április 21. napjáig Koroncó Község 

jegyzőjéhez kell benyújtani egy eredeti és egy másolati 

példányban. A pályázatok bírálatát a Pénzügyi és 
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Településstratégiai Bizottság soron következő ülésén 

elbírálja, a pályázatokról az érdemi döntést a Képviselő-

testület soron következő ülésén hozza meg. 

5. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a 

pályázati eljárás során szükséges felhívásokat, 

jognyilatkozatokat és egyéb nyilatkozatokat megtegye. 

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

kiírás adminisztratív feladatait lássa el, a pályázati 

felhívást bocsássa ki, tegye közzé, a hiánypótlások 

szükségességéről döntsön, a pályázatokat elbírálásra és 

döntésre az illetékes bizottság és a Képviselő-testület elé 

terjessze. 

 

Határidő: folyamatos 

          felhívás közzétételére: 2015. április 7. 

          egyebekre: 2015. április 20. 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

 

7.NAPIREND 
 

Tárgya: Út tulajdonjogának átvétele 

 

Írásos előterjesztés a 9. sz. mellékletben. 

 

Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke: 

 

Beszámol arról, hogy napirendet a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság megtárgyalta, javasolja a 

határozati javaslat elfogadását. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kecskés 

Eszter és Karakai Richárd tulajdonosokkal a koroncói 906 hrsz-

ú ingatlan 254 m2 alapterületű része vonatkozásában kötött 

ajándékozási szerződést a melléklet szerinti tartalom 

következő módosításával hagyja jóvá: 

- az ajándékozási szerződés 3. pontjának második mondata: „ 

A Helyi Építési Szabályzat alapján az építési engedély 

kiadásának azonban feltétele, hogy az 1. pontban 

megjelölt, Koroncó belterület 906 helyrajzi számú 

ingatlan 254 m2 alapterületű része a Megajándékozottnak 

átadásra kerüljön.” 

- az ajándékozási szerződés 12. pontjában a szerződés 

megkötésével járó összes költség viselésére az 

Ajándékozók kötelesek. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

fenti tartalommal módosított ajándékozási szerződést az 

Önkormányzat képviseletében aláírja. 
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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: 

 

19/2015.(IV.02.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kecskés 

Eszter és Karakai Richárd tulajdonosokkal a koroncói 906 hrsz-

ú ingatlan 254 m2 alapterületű része vonatkozásában kötött 

ajándékozási szerződést a melléklet szerinti tartalom 

következő módosításával hagyja jóvá: 

- az ajándékozási szerződés 3. pontjának második mondata: „ 

A Helyi Építési Szabályzat alapján az építési engedély 

kiadásának azonban feltétele, hogy az 1. pontban 

megjelölt, Koroncó belterület 906 helyrajzi számú 

ingatlan 254 m2 alapterületű része a Megajándékozottnak 

átadásra kerüljön.” 

- az ajándékozási szerződés 12. pontjában a szerződés 

megkötésével járó összes költség viselésére az 

Ajándékozók kötelesek. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

fenti tartalommal módosított ajándékozási szerződést az 

Önkormányzat képviseletében aláírja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

8/A.NAPIREND 
 

Tárgya: Döntést igénylő ügyek – Szolgáltatóházba vitrines 

szekrény elhelyezése 

 

Írásos előterjesztés a 10. sz. mellékletben. 

 

Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke: 

 

Beszámol arról, hogy napirendet a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság megtárgyalta, javasolja 

Szolgáltatóházba vitrines szekrény elhelyezését. 

 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 
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1./ Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

támogatja a Koroncói Tutti Judo klub serlegeinek elhelyezésére 

szolgáló vitrines szekrény elkészíttetését és kihelyezését a 

Szolgáltatóházban az előterjesztés szerint.  

2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 

intézkedjen a vitrines szekrény elkészíttetése és elhelyezése 

érdekében.     

3./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a soron 

következő költségvetési rendelet módosításakor a szükséges 

előirányzatot átcsoportosítással az Önkormányzat 2015. évi 

költségvetésében biztosítsa. 

 

Határidő: azonnal, 3./ pontra költségvetési rendelet soron 

következő módosításakor 

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: 

 

20/2015.(IV.02.)Határozat 

 

1./ Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

támogatja a Koroncói Tutti Judo klub serlegeinek elhelyezésére 

szolgáló vitrines szekrény elkészíttetését és kihelyezését a 

Szolgáltatóházban az előterjesztés szerint.  

2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 

intézkedjen a vitrines szekrény elkészíttetése és elhelyezése 

érdekében.     

3./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a soron 

következő költségvetési rendelet módosításakor a szükséges 

előirányzatot átcsoportosítással az Önkormányzat 2015. évi 

költségvetésében biztosítsa. 

 

Határidő: azonnal, 3./ pontra költségvetési rendelet soron 

következő módosításakor 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

 

8/B.NAPIREND 
 

Tárgya: Döntést igénylő ügyek – A Koroncói TUTTI Judo Klub 

használati szerződése 

 

Írásos előterjesztés a 11. sz. mellékletben. 

 

 

Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke: 
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Beszámol arról, hogy napirendet a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság megtárgyalta, javasolja a 

határozati javaslat elfogadását. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Szolgáltatóház és a Polgármesteri Hivatal épületében illetve 

udvarán biztosított helyiségek használatára vonatkozóan 

szerződést az Önkormányzat és a Koroncói TUTTI Judo Klub 

között a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

használati szerződést az Önkormányzat képviseletében aláírja. 

 

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: 

 

21/2015.(IV.02.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Szolgáltatóház és a Polgármesteri Hivatal épületében illetve 

udvarán biztosított helyiségek használatára vonatkozóan 

szerződést az Önkormányzat és a Koroncói TUTTI Judo Klub 

között a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

használati szerződést az Önkormányzat képviseletében aláírja. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

8/C.NAPIREND 
 

Tárgya: Döntést igénylő ügyek – Domán Sándor egyéni 

vállalkozóval kötött vállalkozási szerződés felmondása 

 

Írásos előterjesztés a 12. sz. mellékletben. 

Radicsné Kincses Mária polgármester: A vállalkozó a 

szerződésben foglalt kötelezettségeinek többszöri szóbeli 

felhívást követően tesz eleget. A temetői hulladék 

elszállíttatása folyamatos problémát jelent. 

 

 

 

Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke: 



12 

 

 

Beszámol arról, hogy napirendet a Pénzügyi és szerződésben 

Településstratégiai Bizottság megtárgyalta, javasolja Domán 

Sándor egyéni vállalkozóval kötött vállalkozási szerződés 

felmondását. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

1./ Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy az Önkormányzatnak Domán Sándor egyéni 

vállalkozóval az Önkormányzat tulajdonában álló zöldterületek, 

valamint a téli hóeltakarítási és síkosság elleni védekezés 

ellátásával kapcsolatos feladatok ellátására kötött 

vállalkozói szerződét fel kell mondani azt követően, hogy a 

munkálatok elvégzését (különös tekintettel a temető rendben 

tartására és a temetői hulladék elszállítására) más 

vállalkozóval eredményesebben lehet elvégeztetni.  

2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az új 

szerződés megkötésével kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 

  

Határidő: 2015. május 30. 

Felelős: polgármester 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

22/2015.(IV.02.)Határozat 

 

1./ Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy az Önkormányzatnak Domán Sándor egyéni 

vállalkozóval az Önkormányzat tulajdonában álló zöldterületek, 

valamint a téli hóeltakarítási és síkosság elleni védekezés 

ellátásával kapcsolatos feladatok ellátására kötött 

vállalkozói szerződét fel kell mondani azt követően, hogy a 

munkálatok elvégzését (különös tekintettel a temető rendben 

tartására és a temetői hulladék elszállítására) más 

vállalkozóval eredményesebben lehet elvégeztetni.  

2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az új 

szerződés megkötésével kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 

  

Határidő: 2015. május 30. 

Felelős: polgármester 
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8/D.NAPIREND 
 

Tárgya: Döntést igénylő ügyek – Cserealja utcában forgalom 

lassító tábla kihelyezése 

 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester: Lakossági megkeresés 

érkezett annak érdekében, hogy a Cseralja utcában forgalom 

lassító tábla kerüljön kihelyezésre. Javasolom a tábla 

kihelyezését. 

 

Kelemen Frigyes települési képviselő: Mivel a Cseralja utcában 

jelentős forgalomról nem beszélhetünk, a forgalom lassító 

tábla kihelyezését nem látom szükségesnek, nem javasolom azt. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester a települési képviselő 

által javasolt módosítás szerint az alábbi határozati 

javaslatot terjeszti elő és teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a Cseralja utcában forgalom lassító táblát nem helyeztet 

ki.  

 

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: 

 

23/2015.(IV.02.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a Cseralja utcában forgalom lassító táblát nem helyeztet 

ki.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

8/E.NAPIREND 
 

Tárgya: Döntést igénylő ügyek – Haszonbérleti szerződés 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester: A K. T. K. Kft. 

megkereste az Önkormányzatot azzal, hogy haszonbérbe venné az 

önkormányzati tulajdonban lévő koroncói 013/65 hrsz-ú, 0,7935 

hektár területű és 013/69 hrsz-ú, 0,5077 hektár területű 

ingatlanokat. Az ingatlanok haszonbérbe adása esetén 40.000,- 

Ft/ha/év haszonbért fizetne minden év október 31-i 

esedékességgel. Az ingatlanok jelenleg nem állnak művelés 
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alatt, az elkerülő út mentén helyezkednek el, az 

önkormányzatnak kellene művelnie, azonban ehhez megfelelő 

feltételekkel, eszközökkel nem rendelkezünk. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

1./ Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a Koroncó Község Önkormányzata tulajdonában lévő 

koroncói 013/65 hrsz-ú, 0,7935 hektár területű és 013/69 hrsz-

ú, 0,5077 hektár területű ingatlanokat haszonbérbe adja a K. 

T. K. Kft. részére 40.000,- Ft/ha/év haszonbérnek minden év 

október 31. napjáig történő megfizetésének kötelezettségével.    

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

haszonbérleti szerződések megkötésére. 

 

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: 

 

24/2015.(IV.02.)Határozat 

 

1./ Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a Koroncó Község Önkormányzata tulajdonában lévő 

koroncói 013/65 hrsz-ú, 0,7935 hektár területű és 013/69 hrsz-

ú, 0,5077 hektár területű ingatlanokat haszonbérbe adja a K. 

T. K. Kft. részére 40.000,- Ft/ha/év haszonbérnek minden év 

október 31. napjáig történő megfizetésének kötelezettségével.    

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

haszonbérleti szerződések megkötésére. 

 

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 


