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1634/2020 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 

Polgármesteri Hivatal nagytermében 2020. február 24-én 17.30 

órai kezdettel megtartott üléséről. 

 

Jelen vannak: 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester 

Basák Imre települési képviselő 

Gaál Jenőné települési képviselő 

Kelemen Frigyes települési képviselő 

Langné Kovács Zsuzsanna 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 tájékoztatja a megjelent 

települési képviselőket, hogy a rendkívüli ülés összehívására az 

SZMSZ 25. § (3) bekezdésének rendelkezése szerint telefonon 

került sor.  

 

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. 

 

 

1. Napirend 

Rendezési terv módosítása a koroncói 0224/1-4 hrsz-ú 

ingatlanok tekintetében            

Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 2020. 

február 24-én 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: 

 

12/2020.(II.24.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 2020. 

február 24-én megtartott ülés napirendi pontjait elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

1.NAPIREND 

 
Tárgya: Rendezési terv módosítása a koroncói 0224/1-4 hrsz-ú 

ingatlanok tekintetében 

  
Írásos előterjesztés az 3. sz. mellékletben. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatot teszi fel szavazásra: 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért 

azzal és támogatja, hogy a tervezett bányatelek jogosultja a 

Koroncó külterület 0224/1 hrsz-ú, 0224/2 hrsz-ú, 0224/3 hrsz-ú 

és a 0224/4 hrsz-ú ingatlanokon az egyéb hatósági engedélyek 

megszerzését követően bányászati tevékenységet folytasson.  

2. A Képviselő-testület kijelenti, hogy az Önkormányzatnak 

szándékában áll a tervezett bányatelek jogosultjának teljes 

költségvállalása mellett a helyi építési szabályzat és 

településrendezési terv oly módon történő módosításának 

kezdeményezése, hogy abban a fenti ingatlanok különleges 

bányászati övezeti besorolással („Kb”) szerepeljenek. 

  

Határidő: folyamatos 

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: 

 

13/2020.(II.24.)Határozat 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért 

azzal és támogatja, hogy a tervezett bányatelek jogosultja a 

Koroncó külterület 0224/1 hrsz-ú, 0224/2 hrsz-ú, 0224/3 hrsz-ú 

és a 0224/4 hrsz-ú ingatlanokon az egyéb hatósági engedélyek 

megszerzését követően bányászati tevékenységet folytasson.  



2. A Képviselő-testület kijelenti, hogy az Önkormányzatnak 

szándékában áll a tervezett bányatelek jogosultjának teljes 

költségvállalása mellett a helyi építési szabályzat és 

településrendezési terv oly módon történő módosításának 

kezdeményezése, hogy abban a fenti ingatlanok különleges 

bányászati övezeti besorolással („Kb”) szerepeljenek. 

  

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 


