
 

KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

KÉPVISELŐTESTÜLETE 

9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 

 

 

1-7/2017 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 

Polgármesteri Hivatal nagytermében 2017. augusztus 15-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 

Violáné Pintér Rozália települési képviselő 

Dr. Cseresznyák Klára jegyző tanácskozási joggal 

Kelemen-Máté Kinga jegyzőkönyvvezető tanácskozási joggal 

 

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  

A Koroncó belterület 454, 455, 456 hrsz. ingatlanokra 

vonatkozó telekalakítási megállapodás jóváhagyása 

Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

2. Napirend 

Döntés a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 

vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséről 

Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

        

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

 



 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 2017. 

augusztus 15-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: 

 

43/2017.(VIII.15.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 2017. 

augusztus 15-én megtartott ülés napirendi pontjait elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

 

 

1. NAPIREND 
 

 

 
Tárgya: A Koroncó belterület 454, 455, 456 hrsz. ingatlanokra 

vonatkozó telekalakítási megállapodás jóváhagyása 

 

Írásos előterjesztés az 3. sz. mellékletben. 

 

Gaál Jenőné települési képviselő, a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság elnöke: 

 

Beszámol arról, hogy az előterjesztést 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 a 

Koroncó belterület 454, 455 és 456 hrsz-ú földrészletek 

telekhatár-rendezését az 5-88/2017 munkaszámú változási 

vázrajz alapján jóváhagyja. 

2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Önkormányzat a 

változási vázrajz alapján a Koroncó, Ady Endre u. 2. sz. 

alatti, 455 hrsz-ú ingatlanból 631 m2-t megvásárol 694.100.-Ft 

vételáron, valamint az Ady E. u. 4. sz. alatti 454 hrsz-ú 

ingatlanból 1189 m2-t megvásárol 900.000.-Ft-os vételáron. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza Radicsné Kincses Mária 

polgármestert a telekalakításra és adásvételre vonatkozó 



 

megállapodások aláírására, valamint minden szükséges 

jognyilatkozat megtételére. 

 

Határidő: 2017. augusztus 31. 

Felelős: polgármester 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 5 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 

 

44/2017.(VIII.15.)Határozat 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Koroncó belterület 454, 455 és 456 hrsz-ú földrészletek 

telekhatár-rendezését az 5-88/2017 munkaszámú változási 

vázrajz alapján jóváhagyja. 

2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Önkormányzat a 

változási vázrajz alapján a Koroncó, Ady Endre u. 2. sz. 

alatti, 455 hrsz-ú ingatlanból 631 m2-t megvásárol 694.100.-Ft 

vételáron, valamint az Ady E. u. 4. sz. alatti 454 hrsz-ú 

ingatlanból 1189 m2-t megvásárol 900.000.-Ft-os vételáron. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza Radicsné Kincses Mária 

polgármestert a telekalakításra és adásvételre vonatkozó 

megállapodások aláírására, valamint minden szükséges 

jognyilatkozat megtételére. 

 

Határidő: 2017. augusztus 31. 

Felelős: polgármester 

 

 

 

 

2.NAPIREND 

 
Tárgya: Döntés a helyi önkormányzatok szociális célú 

tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás 

igényléséről 

 

 

Írásos előterjesztés az 4. sz. mellékletben. 

 

Gaál Jenőné települési képviselő, a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság elnöke: 

 

Beszámol arról, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság megtárgyalta, az 

előterjesztésben szereplő határozati javaslatok elfogadását 

javasolja.  

 



 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát 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 3 pontja (továbbiakban Pályázat) 

alapján támogatási igényt nyújt be 174 erdei m3 kemény lombos 

fa fajtájú 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 220.980.- Forintot 

azaz Kétszázhúszezer-kilencszáznyolcvan Forintot önrészként 

2017. 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 2017. 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 2017. évi költségvetésében 

biztosítsa. 

 

6./ Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

szociális rászorultság és a 2017. 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 (de legkésőbb 2017. október 

30. napjáig) terjessze azt a Képviselő-testület elé. 

 

 

Határidő: 1,2,3,4, pontok vonatkozásában 2017. augusztus 28. 

          5., 6, 7, pont vonatkozásában soron következő 

testületi ülés 

Felelős: jegyző 

 



 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

45/2017.(VIII.15.)Határozat 

 

1./ Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a települési önkormányzatok szociális célú 

tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról 

szóló pályázati kiírás 3 pontja (továbbiakban Pályázat) 

alapján támogatási igényt nyújt be 174 erdei m3 kemény lombos 

fa fajtájú 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 220.980.- Forintot 

azaz Kétszázhúszezer-kilencszáznyolcvan Forintot önrészként 

2017. 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 2017. 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 2017. évi költségvetésében 

biztosítsa. 

 

6./ Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

szociális rászorultság és a 2017. 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 (de legkésőbb 2017. október 

30. napjáig) terjessze azt a Képviselő-testület elé. 

 

 

Határidő: 1,2,3,4, pontok vonatkozásában 2017. augusztus 28. 

          5., 6, 7, pont vonatkozásában soron következő 

testületi ülés 

Felelős: 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 


