
 

KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

KÉPVISELŐTESTÜLETE 

9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 

 

 

1-10/2017 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 

Polgármesteri Hivatal nagytermében 2017. október 26-án 18.00 

órai kezdettel megtartott üléséről. 

 

Jelen vannak: 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester 

Basák Imre települési képviselő 

Bittman 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 

Pintér Lászlóné jegyzőkönyvvezető tanácskozási joggal 

 

Jelenléti ív 1. sz. mellékletben. 

 

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. Napirend  

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

és a két ülés között történt fontosabb eseményekről 

Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

2. Napirend 

Beszámoló az átruházott határkörök gyakorlásáról 

Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

 

3. Napirend 

    A 2017. évi szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól 

szóló rendelet elfogadása 

Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 



 

4. Napirend 

Döntés a településen élő időskorú lakók támogatásáról, a 

szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló rendelet 

módosítása 

Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

5. Napirend 

Étkezési térítési díj felülvizsgálata 

Előadó: dr. Cseresznyák Klára jegyző 

 

6. Napirend 

Bérleti díjak felülvizsgálata 

Előadó: dr. Cseresznyák Klára jegyző 

 

7. Napirend 

Temetőről szóló rendelet felülvizsgálata 

Előadó: dr. Cseresznyák Klára jegyző 

 

8. Napirend 

Döntést igénylő ügyek 

Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

Zárt ülés: 

 

9. Napirend 

Szociális kérelem 

Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

 

 

        

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 2017. 

október 26-án 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: 

 

60/2017.(X.26.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 2017. 

október 26-án megtartott ülés napirendi pontjait elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 



 

 

 

 

 

 

 

1. NAPIREND 
 

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

 

A Képviselő-testület a beszámolót egyhangúlag elfogadta. 

 

2. NAPIREND 
 

A polgármester előterjesztése a 4. sz. melléklet szerint. 

 

Az előterjesztést a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.  

 

3.NAPIREND 

 
Tárgya:A 2017. évi szociális tűzifa támogatás helyi 

szabályairól szóló rendelet elfogadása 

 

Rendelettervezet 5. sz. mellékletben. 

 

 
Radicsné Kincses Mária polgármester a mellékletben szereplő 

rendelet tervezetet teszi fel szavazásra. 

 

 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és megalkotta a 

11/2017.(X.27.) RENDELETÉT. (6. sz. melléklet). 
 

 

 

 

4.NAPIREND 

 
Tárgya: Döntés a településen élő időskorú lakók támogatásáról, 

a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló rendelet 

módosítása 

 

 

Írásos előterjesztés az 7. sz. mellékletben, rendelettervezet 

8. sz. mellékletben. 

 

 

 

 



 

Gaál Jenőné települési képviselő, a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság elnöke: 

 

Beszámol arról, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság megtárgyalta, javasolja hogy 

7.000.-Ft összegű támogatást kapjanak a 65. életévet betöltő 

lakók. 

 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester a mellékletben szereplő 

rendelet tervezetet teszi fel szavazásra. 

 

 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és megalkotta a 

12/2017.(X.27.) RENDELETÉT. (9. sz. melléklet). 
 

 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

Önkormányzat 2017. évi költségvetésében a szociális és 

gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatainak 

ellátására felhasználható normatív támogatási keretösszeg 

terhére támogatás kifizetését rendeli el a következők szerint: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

időskorúak iránti tisztelet és megbecsülés jeleként a 

szociális ellátásokról szóló helyi rendeletben foglalt 

jogosultsági feltételek fennállása esetén egyszeri 7.000.-

Forint összegű támogatást nyújt minden koroncói állandó vagy 

ideiglenes lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen Koroncón 

tartózkodó 65. életévét 2017. december 31. napjáig betöltő 

lakó részére. 

 

Határidő: azonnal, igénylés és kifizetés 2017. december hó 15. 

napjáig 

 

Felelős: jegyző 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 

61/2017.(X.26.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

Önkormányzat 2017. évi költségvetésében a szociális és 

gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatainak 



 

ellátására felhasználható normatív támogatási keretösszeg 

terhére támogatás kifizetését rendeli el a következők szerint: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

időskorúak iránti tisztelet és megbecsülés jeleként a 

szociális ellátásokról szóló helyi rendeletben foglalt 

jogosultsági feltételek fennállása esetén egyszeri 7.000.-

Forint összegű támogatást nyújt minden koroncói állandó vagy 

ideiglenes lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen Koroncón 

tartózkodó 65. életévét 2017. december 31. napjáig betöltő 

lakó részére. 

 

Határidő: azonnal, igénylés és kifizetés 2017. december hó 15. 

napjáig 

 

Felelős: jegyző 

 

 

 

5.NAPIREND 

 
Tárgya: Étkezési térítési díjak felülvizsgálata 

  
Írásos előterjesztés az 10. sz. mellékletben. 

 

Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke: 

 

Beszámol arról, hogy napirendet a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság megtárgyalta, a határozati 

javaslat elfogadását javasolja. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatot teszi fel szavazásra: 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a 2018. január 1. napjától nem emeli az étkezési 

térítési díjak összegét. 

2. A Képviselő-testület a 2017. évi (teljes évre vonatkozó) 

tényleges nyersanyagszükséglet, kimutatás alapján 2018. 

március 31. napjáig az étkezési térítési díjak összegét 

ismételten felülvizsgálja, szükség esetén dönt annak 

módosításáról.  

 

Határidő: 1. pontra azonnal, 2. pontra 2018. 03. 31. 

Felelős: jegyző  

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 

  



 

62/2017.(X.26.)Határozat 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a 2018. január 1. napjától nem emeli az étkezési 

térítési díjak összegét. 

2. A Képviselő-testület a 2017. évi (teljes évre vonatkozó) 

tényleges nyersanyagszükséglet, kimutatás alapján 2018. 

március 31. napjáig az étkezési térítési díjak összegét 

ismételten felülvizsgálja, szükség esetén dönt annak 

módosításáról.  

 

Határidő: 1. pontra azonnal, 2. pontra 2018. 03. 31. 

Felelős: jegyző  

 

 

 

6.NAPIREND 

 
Tárgya: Bérleti díjak felülvizsgálata 

  
Írásos előterjesztés az 11. sz. mellékletben. 

 

Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke: 

 

Beszámol arról, hogy napirendet a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság megtárgyalta, a határozati 

javaslat elfogadását javasolja. 

 
Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatot teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a 2018. évre nem emeli az önkormányzati tulajdonú 

ingatlanok bérleti díjának 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: 

  

63/2017.(X.26.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a 2018. évre nem emeli az önkormányzati tulajdonú 

ingatlanok bérleti díjának összegét.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: nyilvántartásba vételre jegyző 

 



 

7.NAPIREND 

 
Tárgya: Temetőről szóló rendelet felülvizsgálata 

 

Írásos előterjesztés az 12. sz. mellékletben, rendelettervezet 

a 13. sz. mellékeltben. 

 

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 és a rendelet-

tervezet elfogadását javasolja.  

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatot teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a 2018. évre nem emeli a temetési helyek megváltásának, 

valamint a ravatalozó használatának 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: 

  

64/2017.(X.26.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a 2018. évre nem emeli a temetési helyek megváltásának, 

valamint a ravatalozó használatának térítési díjait.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: nyilvántartásba vételre jegyző 

 

 
Radicsné Kincses Mária polgármester a mellékletben szereplő 

rendelet tervezetet teszi fel szavazásra. 

 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és megalkotta a 

13/2017.(X.27.) RENDELETÉT. (14. sz. melléklet). 
 

 

 

 

 

 

 



 

8/A. NAPIREND 

 
Tárgya: Döntést igénylő ügyek – Véleményezés az iskola 

felvételi körzetének megállapításához 
 

Írásos előterjesztés az 15. sz. mellékletben. 

 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő‐testülete a 

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) 

bekezdése, valamint a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § 

(1) bekezdése szerint kinyilvánítja azon véleményét, hogy a 

Kormányhivatal által 2017/2018. tanévre közzétett felvételi 

körzet kijelöléssel a 2018/2019. tanévre vonatkozóan is, 

módosítás nélkül egyetért az alábbiak szerint: 

Köznevelési intézmény neve: Koroncói II. Rákóczi Ferenc 

Általános Iskola 9113 Koroncó, Rákóczi u. 41. OM azonosító: 

030598 

Felvételi körzete: Koroncó település közigazgatási területe 

 

2. A Képviselő‐testület felkéri a polgármestert, hogy a 

Képviselő‐testület véleményét továbbítsa a Kormányhivatal 

részére. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 

65/2017.(X.26.)Határozat 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő‐testülete a 

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) 

bekezdése, valamint a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § 

(1) bekezdése szerint kinyilvánítja azon véleményét, hogy a 

Kormányhivatal által 2017/2018. tanévre közzétett felvételi 

körzet kijelöléssel a 2018/2019. tanévre vonatkozóan is, 

módosítás nélkül egyetért az alábbiak szerint: 

Köznevelési intézmény neve: Koroncói II. Rákóczi Ferenc 

Általános Iskola 9113 Koroncó, Rákóczi u. 41. OM azonosító: 

030598 

Felvételi körzete: Koroncó település közigazgatási területe 

 

2. A Képviselő‐testület felkéri a polgármestert, hogy a 

Képviselő‐testület véleményét továbbítsa a Kormányhivatal 

részére. 



 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

8/B. NAPIREND 

 
Tárgya: Döntést igénylő ügyek – dolgozóknak pluszjuttatás 
 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

1./Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

önkormányzatnál valamint annak intézményeinél 2017. november 

hó 30. napján több mint 6 hónapja állományban lévő valamennyi 

8 órában foglalkoztatott (közfoglalkoztatás kivételével) 

dolgozója részére nettó 80.000.-Ft/fő összegű év végi 

pluszjuttatás kifizetéséhez biztosít forrást. Azon dolgozók 

részére pedig, akik munkájukat részmunkaidőben végzik a 

pluszjuttatást munkaidőhöz igazodóan, arányosan biztosítja 

azt. 

2./Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

önkormányzatnál valamint annak intézményeinél 2017. november 

hó 30. napján kevesebb mint 6 hónapja állományban lévő 

valamennyi 8 órában foglalkoztatott (közfoglalkoztatás 

kivételével) dolgozója részére nettó 40.000.-Ft/fő összegű év 

végi pluszjuttatás kifizetéséhez biztosít forrást. Azon 

dolgozók részére pedig, akik munkájukat részmunkaidőben végzik 

a pluszjuttatást munkaidőhöz igazodóan, arányosan biztosítja 

azt. 

3./Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

pluszjuttatás költségének fedezetét 2017. évi költségvetése 

terhére biztosítja. 

4./ Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt és az 

intézményvezetőt, mint munkáltatókat, hogy a Képviselő-

testület által, jelen határozat 1./ és 2./ pontjában 

foglaltakat figyelembe véve a dolgozók év végi 

pluszjuttatásának rendelkezésre bocsátásához szükséges 

munkáltatói döntéseket, intézkedéseket tegyék meg. 

 

Határidő: 2017. december 21.  

Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezető 

 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 

 

 

 



 

66/2017.(X.26.)Határozat 

 
 

1./Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

önkormányzatnál valamint annak intézményeinél 2017. november 

hó 30. napján több mint 6 hónapja állományban lévő valamennyi 

8 órában foglalkoztatott (közfoglalkoztatás kivételével) 

dolgozója részére nettó 80.000.-Ft/fő összegű év végi 

pluszjuttatás kifizetéséhez biztosít forrást. Azon dolgozók 

részére pedig, akik munkájukat részmunkaidőben végzik a 

pluszjuttatást munkaidőhöz igazodóan, arányosan biztosítja 

azt. 

2./Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

önkormányzatnál valamint annak intézményeinél 2017. november 

hó 30. napján kevesebb mint 6 hónapja állományban lévő 

valamennyi 8 órában foglalkoztatott (közfoglalkoztatás 

kivételével) dolgozója részére nettó 40.000.-Ft/fő összegű év 

végi pluszjuttatás kifizetéséhez biztosít forrást. Azon 

dolgozók részére pedig, akik munkájukat részmunkaidőben végzik 

a pluszjuttatást munkaidőhöz igazodóan, arányosan biztosítja 

azt. 

3./Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

pluszjuttatás költségének fedezetét 2017. évi költségvetése 

terhére biztosítja. 

4./ Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt és az 

intézményvezetőt, mint munkáltatókat, hogy a Képviselő-

testület által, jelen határozat 1./ és 2./ pontjában 

foglaltakat figyelembe véve a dolgozók év végi 

pluszjuttatásának rendelkezésre bocsátásához szükséges 

munkáltatói döntéseket, intézkedéseket tegyék meg. 

 

Határidő: 2017. december 21.  

Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezető 

 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

Radicsné Kincses Mária polgármester megköszönte a meghívottak 

megjelenését, képviselő-társait pedig megkérte, hogy 

munkájukat zárt ülésen folytassák. 

 

 

 

                              K.m.f. 

 

 

 

 

    Radicsné Kincses Mária             dr. Cseresznyák Klára 

         polgármester                         jegyző 


