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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 
Polgármesteri Hivatal nagytermében 2013. június 10-án 17.30 órai 
kezdettel megtartott üléséről. 
 
Jelen vannak: 
 
Radicsné Kincses Mária polgármester 
Basák Imre 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 tájékoztatja a megjelent települési 
képviselőket, hogy a rendkívüli ülés összehívására az SZMSZ 28. § (3) 
bekezdésének rendelkezése szerint telefonon került sor.  
 
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. 
 
A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Violáné Pintér Rozália és Gaál 
Jenőné települési képviselőket.  
A Képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett 
javaslatot elfogadta. 
 
Javaslatot tett a napirendi pontok elfogadására az alábbiak szerint: 
 
1. Kelemen Tibor települési képviselő halálesete 

Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 
 

2. Gyermekvédelem átfogó helyzetésnek 
Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 
 

 
Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati javaslatát 
teszi fel szavazásra: 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 2013. június 10-án 
megtartott ülés napirendi pontjait elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 



A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
45/2013.(VI.10.)Határozat 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 2013. június 10-án 
megtartott rendkívüli ülés napirendi pontjait elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Radicsné Kincses Mária polgármester 
 
 
 
 

1. NAPIREND 
 

Tárgya: Kelemen Tibor Települési képviselő halálesete 
 
Írásos előterjesztés az 2. sz. mellékletben. 
 
Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati javaslatot 
teszi fel szavazásra: 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. június 9-én 
elhunyt Kelemen Tibor képviselő-testületi tagot saját halottjának 
tekinti, és úgy dönt, hogy az illő eltemettetés költségeit Koroncó 
Község Önkormányzata viseli. A Képviselő-testület a temetési költségeket 
az önkormányzat 2013. évi költségvetésének terhére biztosítja. Felkéri 
Radicsné Kincses Mária polgármestert arra, hogy a gyászszertartással 
kapcsolatosan a képviselő családjával vegye fel a kapcsolatot. 
  
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
46/2013.(VI.10.)Határozat 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. június 9-én 
elhunyt Kelemen Tibor képviselő-testületi tagot saját halottjának 
tekinti, és úgy dönt, hogy az illő eltemettetés költségeit Koroncó 
Község Önkormányzata viseli. A Képviselő-testület a temetési költségeket 
az önkormányzat 2013. évi költségvetésének terhére biztosítja. Felkéri 
Radicsné Kincses Mária polgármestert arra, hogy a gyászszertartással 
kapcsolatosan a képviselő családjával vegye fel a kapcsolatot. 
	

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző 
 

 
 
 
 



2.NAPIREND 
 

Tárgya: A gyermekvédelem helyzetének átfogó értékelése  
 
Írásos előterjesztés a 3. sz. mellékletben. 
 
Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati javaslatot 
teszi fel szavazásra: 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi 
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készített átfogó értékelést 
elfogadja. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az ismertetett és 
elfogadott értékelést a Megyei Gyámhivatal részére küldje meg. 
  
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
47/2013.(VI.10.)Határozat 
  
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi 
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készített átfogó értékelést 
elfogadja. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az ismertetett és 
elfogadott értékelést a Megyei Gyámhivatal részére küldje meg. 
  
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
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                          Violáné Pintér Rozália 
Települési képviselő                     Települési képviselő 


