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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2010. november hó 18 -án 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 6 fő jelen van, a testület 

határozatképes, az ülést megnyitotta. 

 

 

A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Gaál Jenőné és Dr. 

Mihály Sándor települési képviselőket.  

A Képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett 

javaslatot elfogadta. 

 

Radicsné Kincses Mária meghívóban (2.sz. melléklet) közzétett 

napirendek tárgyalásán túl pótnapirendek tárgyalására tesz 

javaslatot az alábbiak szerint: 

 Az önkormányzat I-III. negyedév negyedéves gazdálkodás 

 Költségvetési rendelet módosítása 

melyet a 2-3. napirendként javasol felvenni.  

 

 

A Képviselő-testület a napirendre tett javaslatot egyhangúlag 

elfogadta. 

 

1. NAPIREND 
 

Előterjesztése a 3. sz. mellékletben. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az előterjesztésben 

szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra. 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

99/2010(XI.18.)Határozat 

 



1.) Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a   

TIOP 1.1.1-07/1-2008-0593 OKM azonosító számú „Informatikai 

infrastruktúra fejlesztése Koroncón” pályázat nyertesének az 

összesenjében legkedvezőbb ajánlat figyelembevételével a Netpont Bt. 

9024 Győr, Kodály Zoltán u. 2. pályázót választja. 

2.) Felkéri a polgármestert, hogy a pályázókat a határozat 

megküldésével értesítse. 

3.)    Felhatalmazza a polgármestert, illetve szükség esetén a II. 
Rákóczi Ferenc Általános Iskola Igazgatóját, hogy a Támogatói Okirat 

és az egyéb vonatkozó dokumentumok alapján a nyertes pályázóval a 

szerződést a külön okiratban meghatározott határidő alatt megkösse 

és a szükséges egyéb jognyilatkozatokat megtegye. 

 

   

Felelős: Radicsné Kincses Mária polgármester,  

         Némethné Máté Éva igazgató 

Határidő: folyamatos 

 

 

 

2. NAPIREND 
 

Az Önkormányzat I-III. negyedéves gazdálkodásról szóló 

előterjesztés a 4. sz. mellékletben. 

 

Horváth Lóránt települési képviselő, a Pénzügyi és 

Településfejlesztési Bizottság elnöke: 

Beszámol arról, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és 

Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta. A határozati 

javaslat elfogadását javasolja.(5.sz. melléklet). 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az előterjesztésben 

szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra. 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

100/2010(XI.18.)Határozat 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az I-III. 

negyedéves gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő:azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

 

3.NAPIREND 

 

 

Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010 

(II.03.) Rendelet módosítására vonatkozó írásos előterjesztés 

a 6. sz. mellékletben, rendelettervezet az 7. sz. mellékletben. 

 



Horváth Lóránt települési képviselő, a Pénzügyi és 

Településfejlesztési Bizottság elnöke: 

Beszámol arról, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és 

Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta. Javasolja az 

önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet módosításának 

elfogadását.(8.sz. melléklet). 

 

 

A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül  elfogadta és megalkotta a 

10/2010.(XI.19.) RENDELETÉT. (9. sz. melléklet) 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

 
Radicsné Kincses Mária polgármester megköszönte a jelenlevők 

részvételét, majd a Képviselő-testületi ülést 17.55 órakor 

bezárta. 

 

 

                              K.m.f. 

 

 

 

 

 

    Radicsné Kincses Mária       Szalainé dr. Németh Annamária 

         polgármester                         jegyző 

 

 

 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő:  

 

 

 

 

 

        Gaál Jenőné                         Dr. Mihály Sándor  

     Települési képviselő                 Települési képviselő 

 

 

 


