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9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 

 

1-16/2013 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 

Polgármesteri Hivatal nagytermében 2013. december 12-én 17.00 

órai kezdettel megtartott üléséről. 

 

Jelen vannak: 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester 

Basák Imre települési képviselő 

Bittmann Zsolt települési képviselő 

Gaál Jenőné települési képviselő 

Kelemen Frigyes települési képviselő 

Kovács Tibor Ottó települési képviselő 

Violáné Pintér Rozália települési képviselő 

 

 

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. 

 

 

A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Kovács Tibor Ottó és 

Gaál Jenőné települési képviselőket.  

A Képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett 

javaslatot elfogadta. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester a meghívóban (2.sz. 

melléklet) közzétett napirendek tárgyalásán a tárgyalási 

sorrendre az alábbiak szerint tesz javaslatot: 

 

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
és a két ülés között történt fontosabb eseményekről 

Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

2. Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról 
Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

3. Költségvetési rendelet módosítása 
Előadó: Dr. Cseresznyák Klára jegyző 

 

4. Az önkormányzati segély helyi szabályozása 
Előadó: Dr. Cseresznyák Klára jegyző 

 

5. Étkezési térítési díjak meghatározása 
Előadó: Dr. Cseresznyák Klára jegyző 

 



6. Bérleti díjak meghatározása 
Előadó: Dr. Cseresznyák Klára jegyző 

 

7. Temetőről szóló rendelet felülvizsgálata 
Előadó: dr. Cseresznyák Klára jegyző 

 

8. Beszámoló az adóztatásról 
Előadó: dr. Cseresznyák Klára jegyző 

 

9. Döntést igénylő ügyek 
 

10. Kérdések, interpellációk 
 

 
Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 2013. 

december 12-én megtartott ülés napirendi pontjait elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

103/2013.(XII.13.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 2013. 

december 13-én 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: Költségvetési rendelet módosítása 

 

A napirendi ponttal kapcsolatos 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. A rendelettervezet 

elfogadását javasolja. 

 

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 

12/2013.(XII.13.) RENDELETÉT. (7. sz. melléklet). 

 

4. NAPIREND 

 
Tárgya: Az önkormányzati segély helyi szabályozása 

 

A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés az 8. sz. 

mellékletben, rendelettervezet a 9. és 10.  sz. mellékletben 

 

Kovács Tibor Ottó Ügyrendi és Szociális Bizottság elnöke: 

 

Beszámol arról, hogy napirendet a Ügyrendi és Szociális 

Bizottság megtárgyalta. A rendelettervezet elfogadását 

javasolja. 

 

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 

13/2013.(XII.13.) RENDELETÉT. (11. sz. melléklet). 

 

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 

14/2013.(XII.13.) RENDELETÉT. (12. sz. melléklet). 

 

 

 

5.NAPIREND 

 
 

Tárgya: Étkezési térítési díjak meghatározása 

 

A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés a 13. 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 úgy dönt, 

hogy a 2014. évre nem emeli az étkezési térítési díjak 

összegét. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

104/2013.(XII.12.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a 2014. évre nem emeli az étkezési térítési díjak 

összegét. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 

 

 

6.NAPIREND 

 
 

Tárgya: Az önkormányzat által beszedett bérleti díjak 

összegének felülvizsgálata 

 

A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés a 14. 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 úgy dönt, 

hogy a 2014. évre nem emeli a bérleti díjak összegét. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

105/2013.(XII.12.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a 2014. évre nem emeli a bérleti díjak összegét, 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 

 

 



 

7.NAPIREND 

 
 

Tárgya: A temetési helyek megváltási díjtételeinek 

felülvizsgálata  

 

A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés a 15. sz. 

mellékletben, rendelettervezet a 16. 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 az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy 2014. évre nem emeli a temetési helyek megváltásának 

térítési díjait, és az urnafalas sírhelyek megváltási 

díjtételeit 2014. január 1. napjától kezdődő hatállyal a 

következők szerint határozza meg: 

- az egyes urnafalas sírhely megváltásának díja 4.000.-Ft 

- a dupla urnafalas sírhely megváltásának díja 8.000.-Ft 

- 25 évnél régebbi egyes urnafalas sírhely megváltásának 

díja 3.500.-Ft 

- 25 évnél régebbi dupla urnafalas sírhely megváltásának 

díja 7.500.-Ft 

- az egyes urnafalas sírhely előre történő megváltásának 

díja 15.000.-Ft 

- a dupla urnafalas sírhely előre történő megváltásának 

díja 22.500.-Ft 

-  

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

106/2013.(XII.12.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy 2014. évre nem emeli a temetési helyek megváltásának 

térítési díjait, és az urnafalas sírhelyek megváltási 

díjtételeit 2014. január 1. napjától kezdődő hatállyal a 

következők szerint határozza meg: 

- az egyes urnafalas sírhely megváltásának díja 4.000.-Ft 

- a dupla urnafalas sírhely megváltásának díja 8.000.-Ft 

- 25 évnél régebbi egyes urnafalas sírhely megváltásának 

díja 3.500.-Ft 

- 25 évnél régebbi dupla urnafalas sírhely megváltásának 

díja 7.500.-Ft 

- az egyes urnafalas sírhely előre történő megváltásának 

díja 15.000.-Ft 



- a dupla urnafalas sírhely előre történő megváltásának 

díja 22.500.-Ft 

-  

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, 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 

15/2013.(XII.13.) RENDELETÉT. (17. sz. melléklet). 

 

8.NAPIREND 

 
 

Tárgya: Beszámoló az adóztatásról 

 

 

A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés a 18. sz. 

mellékletben. 

 

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 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

107/2013.(XII.12.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

adóztatásról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 

 

9/A.NAPIREND 

 
 

Tárgya: Döntés igénylő ügyek – Szociális tüzifa rendelet 

módosítása 

 

A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés a 19. sz. 

mellékletben, rendelettervezet a 20. 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 

16/2013.(XII.13.) RENDELETÉT. (21. sz. melléklet). 

 

9/A.NAPIREND 

 
 

Tárgya: Döntés igénylő ügyek – A hulladékgazdálkodási 

szabályok változása 

 

A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés a 22. sz. 

mellékletben, rendelettervezet a 23. 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 

17/2013.(XII.13.) RENDELETÉT. (24. sz. melléklet). 

 

 

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 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő:  

 

 

 

   Kovács Tibor                              Gaál Jenőné 

Települési képviselő                     Települési képviselő 

 


