
KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

KÉPVISELŐTESTÜLETE 

9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 

 

1-14/2015 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 

Polgármesteri Hivatal nagytermében 2015. szeptember 17-én 

17.30 órai kezdettel megtartott üléséről. 

 

Jelen vannak: 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester 

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 4 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 

    Tájékoztatás az Önkormányzat gazdálkodásának első félévi  

    helyzetéről 

Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

 

 



 

4. Napirend 

    Döntés beiskolázási segélyről 

Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

5. Napirend 

    Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási   

    Ösztöndíjrendszer 2016. évi pályázathoz 

Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

6. Napirend 

    Tornacsarnok bérleti díjának meghatározása 

Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

7. Napirend 

    A Koroncói Tulipános Napközi Otthonos Óvoda alapító  

    okiratának módosítása 

Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

8. Napirend 

    Magánút elnevezése 

Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

9. 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. 

szeptember 17-én megtartott ülés napirendi pontjait elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 5 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

62/2015.(IX.17.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 2015. 

szeptember 17-én megtartott ülés napirendi pontjait elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: 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: Tájékoztatás az Önkormányzat gazdálkodásának első 

félévi helyzetéről 

  
Írásos előterjesztés az 5. 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: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az I. 

féléves gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő:azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 5 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

  

63/2015.(IX.17.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az I. 

féléves gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő:azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

 

 



 

 

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, az 

előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását 

javasolja.  

  

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi 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.  

 

Határidő: azonnal  

Felelős: jegyző 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 5 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

64/2015.(IX.17.)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: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Ösztöndíjrendszer 2016. évi pályázati fordulójához 

 
Írásos előterjesztés az 7. 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 

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 2016. évi 

fordulójához. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

csatlakozási nyilatkozat aláírására és a pályázati kiírás 

közzétételére.  



 

Határidő: 2015. október 5.  

Felelős: polgármester 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 5 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

65/2015.(IX.17.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási 

hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő 

fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi 

fordulójához. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

csatlakozási nyilatkozat aláírására és a pályázati kiírás 

közzétételére.  

 

Határidő: 2015. október 5.  

Felelős: polgármester 

 

 

6.NAPIREND 

 
Tárgya: Tornacsarnok bérleti díjának meghatározása 

 
Írásos előterjesztés az 8. 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 

javaslatot teszi fel szavazásra: 

 
1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Koroncó Rákóczi u. 41. szám alatt található Tornacsarnok 

igénybevételét sportolás céljára hétköznap tanítási időn kívül 

17.00 óra és 21.00 óra között, továbbá hétvégenként a koroncói 

székhelyű egyesületek részére ingyenesen biztosítja. 

2. A Képviselő-testület más személyek részére sportolás 

céljára az egyesületek által nem használt időszakban 3.500,- 

Ft/óra összegű bérleti díj ellenében biztosítja a Tornacsarnok 

használatát.  



 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 5 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

66/2015.(IX.17.)Határozat 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Koroncó Rákóczi u. 41. szám alatt található Tornacsarnok 

igénybevételét sportolás céljára hétköznap tanítási időn kívül 

17.00 óra és 21.00 óra között, továbbá hétvégenként a koroncói 

székhelyű egyesületek részére ingyenesen biztosítja. 

2. A Képviselő-testület más személyek részére sportolás 

céljára az egyesületek által nem használt időszakban 3.500,- 

Ft/óra összegű bérleti díj ellenében biztosítja a Tornacsarnok 

használatát.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

7.NAPIREND 

 
Tárgya: A Koroncói Tulipános Napközi Otthonos Óvoda alapító 

okiratának módosítása 

 
Írásos előterjesztés az 9. sz. mellékletben. 

 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatot teszi fel szavazásra: 

 
1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Koroncói Tulipános Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratának 

módosítását az 1. melléklet szerint, az egységes szerkezetű 

alapító okiratot pedig a 2. melléklet szerinti formában és 

tartalommal jóváhagyja. 

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

okiratot és az egységes szerkezetű alapító okiratot a MÁK 

Törzskönyvi Nyilvántartása és az Óvoda részére küldje meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 5 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 



 

67/2015.(IX.17.)Határozat 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Koroncói Tulipános Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratának 

módosítását az 1. melléklet szerint, az egységes szerkezetű 

alapító okiratot pedig a 2. melléklet szerinti formában és 

tartalommal jóváhagyja. 

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

okiratot és az egységes szerkezetű alapító okiratot a MÁK 

Törzskönyvi Nyilvántartása és az Óvoda részére küldje meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 

 

 

8.NAPIREND 

 
Tárgya: Magánút elnevezése 

 
Írásos előterjesztés az 10. sz. mellékletben, rendelettervezet 

11. sz. mellékletben. 

 
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 

12/2015.(IX.17.) RENDELETÉT. (12. sz. melléklet). 
 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatot teszi fel szavazásra: 

 
1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Koroncó belterület 905/13 hrsz-ú ingatlant Hermina utca 

elnevezéssel látja el. 

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

elnevezésről az illetékes postai, közlekedési, ingatlan-

nyilvántartó szerveket, közszolgáltató társaságokat, valamint 

a lakosságot tájékoztassa, a címjegyzékbe történő 

bejegyzéséről gondoskodjon.  

 

Felelős: 1. pontra polgármester, 2. pontra jegyző  

Határidő: 1. pontra azonnal, 2. pontra 2015. október 31. 

 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 5 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 



 

68/2015.(IX.17.)Határozat 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Koroncó belterület 905/13 hrsz-ú ingatlant Hermina utca 

elnevezéssel látja el. 

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

elnevezésről az illetékes postai, közlekedési, ingatlan-

nyilvántartó szerveket, közszolgáltató társaságokat, valamint 

a lakosságot tájékoztassa, a címjegyzékbe történő 

bejegyzéséről gondoskodjon.  

 

Felelős: 1. pontra polgármester, 2. pontra jegyző  

Határidő: 1. pontra azonnal, 2. pontra 2015. október 31. 

 

9/A.NAPIREND 

 
Tárgya: Döntést igénylő ügyek – Döntés a helyi önkormányzatok 

szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő 

támogatás igényléséről 

 
Írásos előterjesztés az 13. 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 

javaslatot 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 70 

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 88.900 Forintot 

önrészként 2015. 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 2015. 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 2015. évi költségvetésében 

biztosítsa. 

 

6./ Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

szociális rászorultság és a 2015. 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 2015. október 

30.) terjessze azt a Képviselő-testület elé. 

 

 

Határidő: 1,2,3,4, pontok vonatkozásában 2015. szeptember 30. 

          5., 6, 7, pont vonatkozásában soron következő  

          testületi ülés 

Felelős: jegyző 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 5 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

69/2015.(IX.17.)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 70 

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 88.900 Forintot 

önrészként 2015. 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 2015. 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 2015. évi költségvetésében 

biztosítsa. 

 

6./ Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

szociális rászorultság és a 2015. 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 2015. október 

30.) terjessze azt a Képviselő-testület elé. 

 

 

Határidő: 1,2,3,4, pontok vonatkozásában 2015. szeptember 30. 

          5., 6, 7, pont vonatkozásában soron következő  

          testületi ülés 

Felelős: jegyző 

 

 

9/B.NAPIREND 

 
Tárgya: Döntést igénylő ügyek – Országos Pályaépítési Program 

 

 

 

Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke: 

 

Beszámol arról, hogy napirendet a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság megtárgyalta, javasolja hogy 

pályázatot nyújtson be a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) 

Országos Pályaépítési Programjának keretén belül az 

önkormányzatoknak és sportszervezeteknek műfüves pálya 

építésére.  

 



Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatot teszi fel szavazásra: 

 

1./ Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy indul Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) Országos 

Pályaépítési Programjának keretén belül az önkormányzatoknak 

és sportszervezeteknek műfüves pálya építésére kiírt 

pályázatán, amelyben a beruházások költségeiből az MLSZ vállal 

70 %-ot TAO forrásból, a maradék 30 % saját forrásból történő 

megfizetése mellett, amennyiben a pályázat benyújtása 

önkormányzat általi előzetes kötelezettségvállalással nem jár.  

2./ A Képviselő-testület továbbá úgy dönt, hogy a pályázat 

nyertessége esetén a tényleges megvalósításról ismételten 

határozatot hoz a költségvetési forrás rendelkezésre állásának 

ismeretében. 

 

Határidő: 2015. október 9. 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 5 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

70/2015.(IX.17.)Határozat 

 
1./ Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy indul Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) Országos 

Pályaépítési Programjának keretén belül az önkormányzatoknak 

és sportszervezeteknek műfüves pálya építésére kiírt 

pályázatán, amelyben a beruházások költségeiből az MLSZ vállal 

70 %-ot TAO forrásból, a maradék 30 % saját forrásból történő 

megfizetése mellett, amennyiben a pályázat benyújtása 

önkormányzat általi előzetes kötelezettségvállalással nem jár.  

2./ A Képviselő-testület továbbá úgy dönt, hogy a pályázat 

nyertessége esetén a tényleges megvalósításról ismételten 

határozatot hoz a költségvetési forrás rendelkezésre állásának 

ismeretében. 

 

Határidő: 2015. október 9. 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

9/C.NAPIREND 

 
Tárgya: Döntést igénylő ügyek – A családsegítés és a 

gyermekjóléti szolgáltatás átszervezése  

 
Írásos előterjesztés az 14. sz. mellékletben. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatot teszi fel szavazásra: 



 
1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

gyermekjóléti szolgálat működtetésére vonatkozóan a Téti 

Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulásával 

a gyermekjóléti szolgálat biztosítására kötött feladatellátási 

szerződést 2015. december 31. napjával felmondja.  

2. A Képviselő-testület a család- és gyermekjóléti szolgálat 

működtetésének 2016. január 1. napjától kezdődő formáját 

legkésőbb 2015. november 30. napjáig határozza meg. 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 

döntéséről a Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak 

Többcélú Társulását értesítse.   

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 5 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

71/2015.(IX.17.)Határozat 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

gyermekjóléti szolgálat működtetésére vonatkozóan a Téti 

Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulásával 

a gyermekjóléti szolgálat biztosítására kötött feladatellátási 

szerződést 2015. december 31. napjával felmondja.  

2. A Képviselő-testület a család- és gyermekjóléti szolgálat 

működtetésének 2016. január 1. napjától kezdődő formáját 

legkésőbb 2015. november 30. napjáig határozza meg. 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 

döntéséről a Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak 

Többcélú Társulását értesítse.   

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

9/D.NAPIREND 

 
Tárgya: Döntést igénylő ügyek – A BARTA-TRANS Kft. kérelme - 

  A Helyi Építési Szabályzat módosítása 

 
Írásos előterjesztés az 15. sz. mellékletben, rendelettervezet 

16. sz. mellékletben. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatot teszi fel szavazásra: 

 



1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a BARTA-TRANS Kft. kérelmének nem ad helyt, és a 

Koroncó Lf3 besorolású övezetre vonatkozó előírásokat a Helyi 

Építési Szabályzatban nem változtatja meg annak érdekében, 

hogy a település a jövőben se veszítse el falusias jellegét. 

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

kérelmezőt a határozat jegyzőkönyvi kivonatával értesítse.  

 

Felelős: jegyző  

Határidő: 1. pontra azonnal, 2. pontra 2015. szeptember 30. 

 
 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 5 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

72/2015.(IX.17.)Határozat 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a BARTA-TRANS Kft. kérelmének nem ad helyt, és a 

Koroncó Lf3 besorolású övezetre vonatkozó előírásokat a Helyi 

Építési Szabályzatban nem változtatja meg annak érdekében, 

hogy a település a jövőben se veszítse el falusias jellegét. 

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

kérelmezőt a határozat jegyzőkönyvi kivonatával értesítse.  

 

Felelős: jegyző  

Határidő: 1. pontra azonnal, 2. pontra 2015. szeptember 30. 

 

 

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 

13/2015.(IX.17.) RENDELETÉT. (17. sz. melléklet). 
 

 

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 



 

 


