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KÉPVISELŐTESTÜLETE 

9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 

 

1-7/2015 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 

Polgármesteri Hivatal nagytermében 2015. június 8-án 10.00 

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  

    Pályázat benyújtása az önkormányzati feladatellátást   

    szolgáló fejlesztések támogatására 

    Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 2015. 

június 8-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: 

 

35/2015.(VI.08.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 2015. 

június 8-án megtartott ülés napirendi pontjait elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

1. NAPIREND 

 
Tárgya: Pályázat benyújtása az önkormányzati feladatellátást   

szolgáló fejlesztések támogatására 

  
Írásos előterjesztés az 3. sz. mellékletben. 

 

Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke: 

 

Beszámol arról, hogy napirendet 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 

felkéri Koroncó Község Önkormányzatának Polgármesteri 

Hivatalát, hogy nyújtsa be a pályázatát a helyi 

önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért 

felelős miniszterrel közösen meghirdetett a Magyarország 2015. 

évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. 

melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad) pontok szerinti 

önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatására vonatkozóan. Pályázati alcél: belterületi utak, 

járdák, hidak felújítása. 

 

2./A projekt (Zrínyi utca felújítására vonatkozó) bruttó 

bekerülési értéke: 51.907.034-Forint,  ebből a megpályázandó, 

vissza nem térítendő támogatás összege: 15.000.000.-Forint, az 

önrész pedig 36.907.034.-Forint.  

 

3./A pályázati önrész fedezetét Koroncó Község Önkormányzata a 

2015. évi költségvetésében elkülöníti, a szükséges önrészt 

saját bevételei terhére biztosítja.  

 



4./Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri 

a jegyzőt, hogy a soron következő költségvetési rendelet 

módosításkor a fedezetet átcsoportosítás végrehajtásával 

különítse el.  

 

5./A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

pályázat elkészítésével, benyújtásával, valamint a pályázat 

nyertessége esetén a projekt megvalósításával kapcsolatos 

intézkedéseket végrehajtsa. 

 

Felelős:  Radicsné Kincses Mária polgármester 

          dr. Cseresznyák Klára jegyző 

Határidő: 2015. június 9. 

 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

36/2015.(VI.08.)Határozat 

 

1./ Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felkéri Koroncó Község Önkormányzatának Polgármesteri 

Hivatalát, hogy nyújtsa be a pályázatát a helyi 

önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért 

felelős miniszterrel közösen meghirdetett a Magyarország 2015. 

évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. 

melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad) pontok szerinti 

önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatására vonatkozóan. Pályázati alcél: belterületi utak, 

járdák, hidak felújítása. 

 

2./A projekt (Zrínyi utca felújítására vonatkozó) bruttó 

bekerülési értéke: 51.907.034-Forint,  ebből a megpályázandó, 

vissza nem térítendő támogatás összege: 15.000.000.-Forint, az 

önrész pedig 36.907.034.-Forint.  

 

3./A pályázati önrész fedezetét Koroncó Község Önkormányzata a 

2015. évi költségvetésében elkülöníti, a szükséges önrészt 

saját bevételei terhére biztosítja.  

 

4./Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri 

a jegyzőt, hogy a soron következő költségvetési rendelet 

módosításkor a fedezetet átcsoportosítás végrehajtásával 

különítse el.  

 

5./A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

pályázat elkészítésével, benyújtásával, valamint a pályázat 

nyertessége esetén a projekt megvalósításával kapcsolatos 

intézkedéseket végrehajtsa. 

 



Felelős:  Radicsné Kincses Mária polgármester 

          dr. Cseresznyák Klára jegyző 

Határidő: 2015. június 9. 

 

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 


