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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2010. október hó 28 -án 17.30 órai kezdettel megtartott 

rendkívüli 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 Kelemen Tibor és Violáné 

Pintér Rozália települési képviselőket.  

A Képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett 

javaslatot elfogadta. 

 

Javaslatot tett a meghívóban (2.sz. melléklet) szereplő 

napirendi pontok elfogadására. 

 

A Képviselő-testület a napirendre tett javaslatot egyhangúlag 

elfogadta. 

 

1. NAPIREND 
 

Írásos előterjesztés, rendelettervezet a 3. sz. mellékletben. 

 

Gaál Jenőné települési képviselő, az Ügyrendi és Szociális 

Bizottság elnöke: 

Beszámol arról, hogy az előterjesztést az Ügyrendi és 

Szociális Bizottság megtárgyalta, és a Bizottság javasolja a 

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását, a módosító 

indítványok figyelembevételével, melyet a bizottság 

jegyzőkönyvi kivonatai tartalmaznak (4/A és 4/B melléklet). 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester javasolta a módosítással 

az SZMSZ elfogadását. 

 

A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és megalkotta a 



9/2010.(X.29.) RENDELETÉT a Képviselő-testület Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról. (5. sz. melléklet). 

 

 

2. NAPIREND 
 

A jegyzői pályázat kiírásával kapcsolatos írásos előterjesztés 

a 6. sz. mellékletben. 

 

Gaál Jenőné települési képviselő, az Ügyrendi és Szociális 

Bizottság elnöke: 

Beszámol arról, hogy az előterjesztést az Ügyrendi és 

Szociális Bizottság megtárgyalta. A határozati javaslat 

elfogadását javasolja. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester a határozati javaslatot 

teszi fel szavazásra. 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

93/2010(X.28.)Határozat 

 

1. Koroncó Község Képviselő-testülete pályázatot ír ki jegyzői 
állásra, az előterjesztés mellékletében meghatározott 

tartalommal. 

2. Felkéri a jegyzőt, hogy a pályázati kiírást Koroncó Község 
Önkormányzatának honlapján 2010. november 02-ig tegye közzé, 

valamint eddig a határnapig az interneten a kozigallas.hu 

oldalon is helyezze el. 

3. A pályázatokat a Képviselő-testület 2010. decemberében 

tartandó testületi ülésén bírálja el.  

Felelős: Szalainé Dr. Németh Annamária jegyző 

Határidő: 2010. november 02.  

 
Napirenden kívüli felszólalás: 

 

Dr. Mihály Sándor települési képviselő: 

 

A honlap aktualizálását el kell készíttetni. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester:  

 

Folyamatban van a honlap megújítása. 

 

Violáné Pintér Rozália települési képviselő:  

 

A felsőoktatásban tanuló fiatalok a Bursa Ösztöndíjpályázat 

pályázati kiírásáról értesültek? 



 

Radicsné Kincses Mária polgármester:  

 

A pályázat kihirdetése megtörtént. 

 

Kelemen Tibor települési képviselő:  

 

Az Ifjúsági Egyesület nem szerveződik újjá? 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester:  

 

A Koroncói Hírmondó különszámában felhívást tettem közzé, 

melyben váron a fiatalok jelentkezését. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester megköszönte a jelenlevők 

részvételét, majd a Képviselő-testületi ülést 18.19 órakor 

bezárta. 

 

 

 

                              K.m.f. 

 

 

 

 

 

    Radicsné Kincses Mária       Szalainé dr. Németh Annamária 

         polgármester                         jegyző 

 

 

 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő:  

 

 

 

 

 

  Violáné Pintér Rozália                    Kelemen Tibor  

   Települési képviselő                 Települési képviselő 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 


