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1-4/2016 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 

Polgármesteri Hivatal nagytermében 2016. április 27-án 17.30 

órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 

 

Jelen vannak: 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester 

Bittmann Zsolt 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 

Perjámosi Csabáné jegyzőkönyvvezető tanácskozási joggal 

 

Jelenléti ív 1. sz. mellékletben. 

 

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. 

 
Basák Imre települési képviselő távolmaradását előre jelezte. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester tájékoztatja a megjelent 

települési képviselőket, hogy a rendkívüli ülés összehívására 

az SZMSZ 28. § (3) bekezdésének rendelkezése szerint telefonon 

került sor.  

 

A tárgyalási sorrendre az alábbiak szerint tesz javaslatot: 

 

 

1. Napirend  

Döntést igénylő ügyek pályázat benyújtása 

Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 2016. 

április 27-én megtartott rendkívüli ülés napirendi pontjait 

elfogadja. 



 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 

22/2016.(IV.27.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 2016. 

április 27-én megtartott rendkívüli ülés napirendi pontjait 

elfogadja. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

1. NAPIREND 

 
Tárgya: Döntést igénylő ügyek pályázat benyújtása 

  
Írásos előterjesztés az 2. sz. mellékletben. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete akként 

dönt, hogy a Koroncó Községi Sport és Szabadidősport 

Egyesülettel együttműködve pályázatot nyújt be Koroncó Község 

Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában lévő 456, 460/3 

hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában, az Önkormányzat által 

megvalósítani tervezett fejlesztési cél megvalósulása 

érdekében. 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy a MLSZTAO pályázat 

benyújtásával kapcsolatban az Önkormányzat képviseletében 

teljes jogkörrel eljárjon, a szükséges jognyilatkozatokat 

megtegye. 

 

Határidő: 2016. május 2. 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és  

tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta: 

 

23/2016.(IV.27.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete akként 

dönt, hogy a Koroncó Községi Sport és Szabadidősport 



 

Egyesülettel együttműködve pályázatot nyújt be Koroncó Község 

Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában lévő 456, 460/3 

hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában, az Önkormányzat által 

megvalósítani tervezett fejlesztési cél megvalósulása 

érdekében. 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy a MLSZTAO pályázat 

benyújtásával kapcsolatban az Önkormányzat képviseletében 

teljes jogkörrel eljárjon, a szükséges jognyilatkozatokat 

megtegye. 

 

Határidő: 2016. május 2. 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester megköszönte a meghívottak 

megjelenését, majd a Képviselő-testületi ülést bezárta. 

 

 
 

                              K.m.f. 

 

 

 

 

    Radicsné Kincses Mária             dr. Cseresznyák Klára 

         polgármester                         jegyző 


