
KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
KÉPVISELŐTESTÜLETE 
9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 
 
1-  17/2012 
 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
2012. november 29-én 17.30 órai kezdettel megtartott üléséről. 
 
Jelen vannak: 
 
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. 
 
Kovács Tibor Ottó települési képviselő távolmaradását előre 
jelezte. 
 
 
A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Basák Imre és Gaál 
Jenőné települési képviselőket.  
A Képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett 
javaslatot elfogadta. 
 
Javaslatot tett a meghívóban (2.sz. melléklet) szereplő 
napirendi pontok elfogadására. 
 
A Képviselő-testület a napirendre tett javaslatot egyhangúlag 
elfogadta. 
 
1. NAPIREND 
 

Polgármester előterjesztése a 3/A. és 3/B. mellékletben. 
 
A Képviselő-testület a beszámolót elfogadta. 
 
2. NAPIREND 
 
A polgármester előterjesztése a 4. sz. melléklet szerint. 
 
Az előterjesztést a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.  
 
 
 
 



3. NAPIREND 
 

Tárgya: Beszámoló az I-III. negyedév gazdálkodásáról 
 

A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés az 5. sz. 
mellékletben. 
 
Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke: 
 
Beszámol arról, hogy napirendet a Pénzügyi és 
Településstratégiai Bizottság megtárgyalta.  
 
Radicsné Kincses Mária polgármester javasolta  a Önkormányzat 
I-III. negyedéves gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
89/2012.(XI.29.)Határozat 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az I-III. 
negyedéves gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő:azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző 
 
 
4. NAPIREND 

 
Tárgya: 2013. évi költségvetési koncepció 
 
A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés az 6. sz. 
mellékletben. 
 
Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke: 
 
Beszámol arról, hogy napirendet a Pénzügyi és 
Településstratégiai Bizottság megtárgyalta.  
 
Radicsné Kincses Mária polgármester javasolta  a Önkormányzat 
2013. évi költségvetési koncepció elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
90/2012.(XI.29.)Határozat 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
település 2013. évi költségvetési koncepcióját elfogadja, és 
hozzájárul ahhoz, hogy a 2013. évi költségvetés tervezési 



munkái a benne foglaltak alapján folytatódjanak, azzal a 
kitétellel, hogy a költségvetés elkészítéséig 

 az önkormányzatnak át kell gondolnia a bevételi forrásait, 
és meg kell keresnie a bevételek emelési lehetőségeit, át 
kell vizsgálni a kiadásokat és takarákossági tervet kell 
kidolgozni 

 fel kell készülni az állami fenntartásba kerülő a 
közoktatási intézmény és a területi igazgatási feladatok 
átadásával kapcsolatos teendők zavartalan 
lebonyolítására, 

 ki kell dolgozni az önkormányzati feladatkörben maradó 
tevékenységek ellátásának legmegfelelőbb szervezeti 
kereteit, formáit. 

 
Határidő: az államháztartásról szóló törvény rendelkezése   
          szerint 
Felelős: Polgármester, jegyző 
 
 
A karbantartói álláshely módosító indítványával kapcsolatos 
előterjesztés az 7. sz. mellékletben. 
 
Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke: 
 
Beszámol arról, hogy napirendet a Pénzügyi és 
Településstratégiai Bizottság megtárgyalta, javasolja az 
előterjesztásben szereplő határozati javaslat elfogadását. 
 
Radicsné Kincses Mária polgármester javasolta az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

 
91/2012.(XI.29.)Határozat 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
megváltozott jogszabályi környezet miatt visszavonja az 
általános iskolában létesített karbantartói státuszt. Az 
Önkormányzat által kiírt karbantartói álláshelyre beérkezett 
pályázatokat bírálat nélkül kell visszaküldeni a pályázóknak, 
a státusz visszavonására hivatkozással, amellyel a kiírt 
pályázat visszavonható és eredménytelennek nyilvánítható. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, intézményvezető 
 
 
 
 



5. NAPIREND 
 
Tárgya: Helyi adórendeletek módosítása 
 
A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés az 7. sz. 
mellékletben. 
 
Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke: 
 
Beszámol arról, hogy napirendet a Pénzügyi és 
Településstratégiai Bizottság megtárgyalta, javasolja az 
előterjesztásben szereplő határozati javaslat elfogadását. 
  
Radicsné Kincses Mária polgármester javasolta az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
92/2012.(XI.29.)Határozat 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elhatározza, hogy a 2013-as adóévre változatlan mértéken 
állapítja meg a kommunális adó és a helyi iparűzési adó 
mértékét, az erre vonatkozó rendeletet nem módosítja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 
 
 
 
6.NAPIREND 

 
Tárgya: Bérleti díjak meghatározása 
 
A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés az 8. sz. 
mellékletben. 
 
Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke: 
 
Beszámol arról, hogy napirendet a Pénzügyi és 
Településstratégiai Bizottság megtárgyalta, javasolja az 
előterjesztásben szereplő határozati javaslat elfogadását. 
  
 
Radicsné Kincses Mária polgármester javasolta az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 



93/2012.(XI.29.)Határozat 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elhatározza, hogy a 2013-as évre nem emeli a bérleti díjak 
összegét.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 
 
 
7.NAPIREND 

 
Tárgya: Térítési díjak meghatározása 
 
A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés az 9. sz. 
mellékletben, rendelettervezet a 10. sz. mellékletben. 
 
Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke: 
 
Beszámol arról, hogy napirendet a Pénzügyi és 
Településstratégiai Bizottság megtárgyalta,a túlzott mértékű 
emeléssel nem ért egyet, az előterjesztében szereplő   
térítési díjak 10 %-al való csökkentés módosítással  javasolja 
a rendelettervezet elfogadását.  
 
Radicsné Kincses Mária polgármester a módosított rendelet 
tervezetet teszi fel szavazásra. (Módosított rendelettervezet 
a 11. sz. mellékletben.) 
 
 
A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és megalkotta a 
13/2012.(XI.30.) RENDELETÉT. (12. sz. melléklet). 
 
 
 
8.NAPIREND 

 
Tárgya: Temetőről szóló rendelet felülvizsgálata 
 
A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés az 13. sz. 
mellékletben. 
 
Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke: 
 
Beszámol arról, hogy napirendet a Pénzügyi és 
Településstratégiai Bizottság megtárgyalta, javasolja az 
előterjesztásben szereplő határozati javaslat elfogadását. 
  
 



Radicsné Kincses Mária polgármester javasolta az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
94/2012.(XI.29.)Határozat 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elhatározza, hogy a 2013-as évre nem emeli a temetési helyek 
megváltásának térítési díjait, az erre vonatkozó rendeletet 
nem módosítja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 
 
 
9.NAPIREND 
 
 
Tárgya: Vagyonrendelet módosítása 
 
A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés az 14. sz. 
mellékletben, rendelettervezet a 15. sz. mellékletben. 
 
Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke: 
 
Beszámol arról, hogy napirendet a Pénzügyi és 
Településstratégiai Bizottság megtárgyalta. A rendelettervezet 
elfogadását javasolja. 
 
Radicsné Kincses Mária polgármester a mellékletben szereplő 
rendelet tervezetet teszi fel szavazásra. 
 
A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és megalkotta a 
14/2012.(XI.29.) RENDELETÉT. (16. sz. melléklet). 
 
 
 
10.NAPIREND 
 
 
Tárgya: A helyi építési szabályzatról szóló rendelet   
        módosítása 
 
A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés az 17. sz. 
mellékletben, rendelettervezet a 18. sz. mellékletben. 
 
Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke: 
 



Beszámol arról, hogy napirendet a Pénzügyi és 
Településstratégiai Bizottság megtárgyalta. A rendelettervezet 
elfogadását javasolja. 
 
Radicsné Kincses Mária polgármester a mellékletben szereplő 
rendelet tervezetet teszi fel szavazásra. 
 
A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és megalkotta a 
15/2012.(XI.29.) RENDELETÉT. (19. sz. melléklet). 
 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem vol. 
 
 
Radicsné Kincses Mária polgármester megköszönte a meghívottak 
megjelenését, és a képviselő-testületi ülést bezárta. 
                              K.m.f. 
 
 
 
 
 
    Radicsné Kincses Mária             dr. Cseresznyák Klára 
         polgármester                         jegyző 
 
 
 
Jegyzőkönyv hitelesítő:  
 
 
 

Gaál Jenőné                             Basák Imre 
Települési képviselő                     Települési képviselő 


