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KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

KÉPVISELŐTESTÜLETE 

9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 

 

1-14/2014 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 

Polgármesteri Hivatal nagytermében 2014. december 15-én 18.00 

órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról és üléséről. 

 

Jelen vannak: 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester 

Basák Imre települési képviselő 

Bittmann Zsolt települési képviselő 

Gaál Jenőné települési képviselő 

Kelemen Frigyes települési képviselő 

Madarász István települési képviselő 

Violáné Pintér Rozália települési képviselő 

 

 

Jelenléti ív 1. sz. mellékletben. 

 

5 fő helyi lakos 

 

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. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester a meghívóban (2.sz. 

melléklet) közzétett napirendek tárgyalásán a tárgyalási 

sorrendre az alábbiak szerint tesz javaslatot: 

 

 

1. Közmeghallgatás 
Beszámoló Koroncó Község Önkormányzatának 2013. évi 

tevékenységéről 

   Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

 

 

2. Napirend  

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

és a két ülés között történt fontosabb eseményekről 

Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 
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3. Napirend 

Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról 

Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

4. Napirend 

Étkezési térítési díjak meghatározása 

Előadó: dr. Cseresznyák Klára jegyző 

 

 

5. Napirend 

Bérleti díjak meghatározása 

Előadó: dr. Cseresznyák Klára jegyző 

 

6. Napirend 

Temetőről szóló rendelet felülvizsgálata 

Előadó: dr. Cseresznyák Klára jegyző 

 

7. Napirend 

Beszámoló az adóztatásról 

Előadó: dr. Cseresznyák Klára jegyző 

 

8. Napirend 

Döntést igénylő ügyek 

 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 2014. 

december 15-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: 

 

92/2014.(XII.15.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 2014. 

december 15-én megtartott ülés napirendi pontjait elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Radicsné Kincses Mária polgármester 
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1. NAPIREND 
 

 
Tárgya: Közmeghallgatás 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester:  

 

A település egészét érintően tartja meg beszámolóját.  

 

Radicsné Kincses Mária polgármester kérte, hogy a beszámolóval 

kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket, javaslatokat tegyék 

meg. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester a közmeghallgatást 

bezárja, kéri a jelenlevőket vegyenek részt a további 

napirendek tárgyalásán is, a Képviselő-testület nyilvános 

ülésén. 

 

 

 

2. NAPIREND 
 

 
Polgármester előterjesztése a 3/A. és 3/B. sz. mellékletben. 

 

A Képviselő-testület a beszámolót egyhangúlag elfogadta. 

 

3. NAPIREND 
 

A polgármester előterjesztése a 4. sz. melléklet szerint. 

 

Az előterjesztést a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.  

 

4.NAPIREND 

 
Tárgya: Étkezési térítési díjak meghatározása 

 
Írásos előterjesztés az 5. sz. mellékletben, rendelettervezet 

a 6. sz. mellékletben. 

 

Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke: 

 

Beszámol arról, hogy napirendet a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság megtárgyalta. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester a mellékletben szereplő 

rendelet tervezetet teszi fel szavazásra. 
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Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő vett részt, a 

Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és megalkotta a 

14/2014.(XII.16.) RENDELETÉT. (7. sz. melléklet). 
 

 

5.NAPIREND 

 
Tárgya: Bérleti díjak meghatározása 

 

Írásos előterjesztés az 8. sz. mellékletben. 

 

Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke: 

 

Beszámol arról, hogy napirendet a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság megtárgyalta. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület úgy dönt, 

hogy a 2015. évre nem emeli az önkormányzati tulajdonú bérleti 

díjak összegét. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: nyilvántartásba vételre jegyző 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

93/2014.(XII.15.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület úgy dönt, 

hogy a 2015. évre nem emeli az önkormányzati tulajdonú bérleti 

díjak összegét. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: nyilvántartásba vételre jegyző 

 

 

6.NAPIREND 

 
Tárgya: Temetőről szóló rendelet felülvizsgálata 

 

Írásos előterjesztés az 9. sz. mellékletben. 
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Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke: 

 

Beszámol arról, hogy napirendet a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság megtárgyalta. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület úgy dönt, 

hogy a 2015. évre nem emeli a temetési helyek megváltásának 

térítési díjait. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: nyilvántartásba vételre jegyző 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

94/2014.(XII.15.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület úgy dönt, 

hogy a 2015. évre nem emeli a temetési helyek megváltásának 

térítési díjait. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: nyilvántartásba vételre jegyző 

 

7.NAPIREND 
 

Tárgya: Beszámoló az adóztatásról 

 

 

Írásos előterjesztés az 10. sz. mellékletben 

 

Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke: 

 

Beszámol arról, hogy napirendet a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság megtárgyalta. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

adóztatásról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 
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Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

95/2014.(XII.15.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

adóztatásról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 

 

 

8/A.NAPIREND 
 

Tárgya: Döntést igénylő ügyek – Elkerülő út 

 

Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke: 

 

Beszámol arról, hogy napirendet a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság megtárgyalta. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Önkormányzat kizárólagos 

tulajdonában lévő koroncói 013/66 hrsz-ú, 013/72 hrsz-ú, 

013/74 hrsz-ú, 013/76 hrsz-ú, 013/79 hrsz-ú, 013/82 hrsz-ú, 

013/85 hrsz-ú valamint 013/88 hrsz-ú ingatlanokon kialakított 

nyomvonalon a K.T.K. Kft. a Sokorói úti murvázott elkerülő 

utat saját költségén megépítesse azzal, hogy a számlával 

igazolt teljes építési költség – maximálisan 15.000.000,- Ft - 

felét a K.T.K. Kft. vissza nem térítendő támogatásként 

biztosítja. 

2. A Képviselő-testület hozzájárulását adja továbbá ahhoz, 

hogy a K.T.K. Kft. számlával igazolt teljes építési 

költségének 50 %-át (visszatérítendő támogatás) 2016-tól 

kezdődően a K.T.K. Kft-t terhelő iparűzési adófizetési 

kötelezettsége terhére 5 év időtartam alatt jóváírja. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 

elkerülő út megépítése tárgyában eljárjon, és a K.T.K. Kft-vel 

a jelen határozatba foglaltak szerint megállapodást kössön. 

4. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy 2016-tól 

kezdődően a K.T.K. Kft. javára az 1. pontban foglaltak 

szerinti adójóváírás iránt intézkedjen. 

  

Határidő: 1./, 2./ pontra azonnal, 3./ pontra 2015. január 

31., 4./ pontra 2016-tól értelem szerint 

Felelős: 1-3./ pontra polgármester, 4./ pontra jegyző 
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Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

96/2014.(XII.15.)Határozat 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Önkormányzat kizárólagos 

tulajdonában lévő koroncói 013/66 hrsz-ú, 013/72 hrsz-ú, 

013/74 hrsz-ú, 013/76 hrsz-ú, 013/79 hrsz-ú, 013/82 hrsz-ú, 

013/85 hrsz-ú valamint 013/88 hrsz-ú ingatlanokon kialakított 

nyomvonalon a K.T.K. Kft. a Sokorói úti murvázott elkerülő 

utat saját költségén megépítesse azzal, hogy a számlával 

igazolt teljes építési költség – maximálisan 15.000.000,- Ft - 

felét a K.T.K. Kft. vissza nem térítendő támogatásként 

biztosítja. 

2. A Képviselő-testület hozzájárulását adja továbbá ahhoz, 

hogy a K.T.K. Kft. számlával igazolt teljes építési 

költségének 50 %-át (visszatérítendő támogatás) 2016-tól 

kezdődően a K.T.K. Kft-t terhelő iparűzési adófizetési 

kötelezettsége terhére 5 év időtartam alatt jóváírja. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 

elkerülő út megépítése tárgyában eljárjon, és a K.T.K. Kft-vel 

a jelen határozatba foglaltak szerint megállapodást kössön. 

4. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy 2016-tól 

kezdődően a K.T.K. Kft. javára az 1. pontban foglaltak 

szerinti adójóváírás iránt intézkedjen. 

  

Határidő: 1./, 2./ pontra azonnal, 3./ pontra 2015. január 

31., 4./ pontra 2016-tól értelem szerint 

Felelős: 1-3./ pontra polgármester, 4./ pontra jegyző 

 

 

8/B.NAPIREND 
 

Tárgya: Döntést igénylő ügyek – Koroncó SE. kérelme 

 

Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke: 

 

Beszámol arról, hogy napirendet a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság megtárgyalta. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Koroncói Sport Egyesület elnöke, Takács Ottó szóban 

előterjesztett kérelmével kapcsolatosan úgy dönt, hogy a KSE 

részére 400.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatást 

(korábban igénybevett támogatás elmulasztott elszámolása 
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miatti visszafizetési kötelezettség teljesítésére) nem 

biztosít, mivel az idei évben az Egyesültek számára 

elkülönített vissza nem térítendő támogatási keretösszeg 

teljes egészében felhasználásra került. 

2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi 

költségvetésének áttekintését követően megállapítja, hogy az 

Önkormányzat tartalékkerete sem nyújt fedezetet a támogatás 

kifizetésére az idei évben megvalósított és jelenleg is 

folyamatban lévő projektek költségnövekedése miatt. 

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

határozat jegyzőkönyvi kivonatásnak megküldésével Takács 

Ottót, az Egyesület elnökét haladéktalanul értesítse. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző  

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

97/2014.(XII.15.)Határozat 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Koroncói Sport Egyesület elnöke, Takács Ottó szóban 

előterjesztett kérelmével kapcsolatosan úgy dönt, hogy a KSE 

részére 400.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatást 

(korábban igénybevett támogatás elmulasztott elszámolása 

miatti visszafizetési kötelezettség teljesítésére) nem 

biztosít, mivel az idei évben az Egyesültek számára 

elkülönített vissza nem térítendő támogatási keretösszeg 

teljes egészében felhasználásra került. 

2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi 

költségvetésének áttekintését követően megállapítja, hogy az 

Önkormányzat tartalékkerete sem nyújt fedezetet a támogatás 

kifizetésére az idei évben megvalósított és jelenleg is 

folyamatban lévő projektek költségnövekedése miatt. 

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

határozat jegyzőkönyvi kivonatásnak megküldésével Takács 

Ottót, az Egyesület elnökét haladéktalanul értesítse. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző  

 

8/C.NAPIREND 
 

Tárgya: Döntést igénylő ügyek – a települési hulladékkal 

kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 

rendelet megalkotása  

 

Rendelettervezet a 11. sz. mellékletben. 
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Radicsné Kincses Mária polgármester a mellékletben szereplő 

rendelet tervezetet teszi fel szavazásra. 

 
Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő vett részt, a 

Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és megalkotta a 

15/2014.(XII.16.) RENDELETÉT. (12. sz. melléklet). 
 

8/D.NAPIREND 
 

Tárgya: Döntést igénylő ügyek – Döntés a temető VII/A. 

sírhelytáblájának kijelöléséről,temető rendjének elfogadásáról 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a temetőről és a temetkezésről szóló 1999. évi 

XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999.(X.1.) Korm. 

rendelet 12. §-ra tekintettel az 1. sz. melléklet szerinti 

térkép alapján az Önkormányzat tulajdonában és üzemeltetésében 

lévő Temető VII. parcellájának végén található 50 m2 

területből a VII/A. parcellát kialakítva biztosítja a 

mesterséges vagy spontán abortusz folytán távozó magzat, 

csonkolt testrész, emberi szerv, szervmaradvány eltemetésének 

helyét. 

2. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Temető rendjét a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal 

elfogadja. 

3. Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 

jegyzőt, hogy intézkedjen a Temető új parcellája kijelölésének 

térképen történő átvezetéséről. 

 

Határidő:1./, 2./ pontra azonnal, 3./ pontra 2015. február 15. 

Felelős: jegyző  

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

98/2014.(XII.15.)Határozat 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a temetőről és a temetkezésről szóló 1999. évi 

XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999.(X.1.) Korm. 

rendelet 12. §-ra tekintettel az 1. sz. melléklet szerinti 

térkép alapján az Önkormányzat tulajdonában és üzemeltetésében 

lévő Temető VII. parcellájának végén található 50 m2 

területből a VII/A. parcellát kialakítva biztosítja a 

mesterséges vagy spontán abortusz folytán távozó magzat, 



10 

 

csonkolt testrész, emberi szerv, szervmaradvány eltemetésének 

helyét. 

2. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Temető rendjét a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal 

elfogadja. 

3. Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 

jegyzőt, hogy intézkedjen a Temető új parcellája kijelölésének 

térképen történő átvezetéséről. 

 

Határidő:1./, 2./ pontra azonnal, 3./ pontra 2015. február 15. 

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 

 

 

 

 

 


