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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2010. november hó 11 -én 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 Violáné Pintér Rozália 

és Gaál Jenőné 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, a 3. 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.(4.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: 

 

94/2010(XI.11.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tartalék 

terhére 70.000.-Forint összegű fedezetet biztosít a 

nőgyógyászati rákszűrés megszervezéséhez. 

 

Határidő: 2010. november 22. 

Felelős: polgármester 

 

2.NAPIREND 

 

Írásos előterjesztés, a 5. sz. mellékletben. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester javasolta a 2011-2014. 

Ellenőrzési Stratégiai Tervének jóváhagyását. 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

95/2010(XI.11.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011-2014. 

Ellenőrzési Stratégiai Tervet jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 

 

3.NAPIREND 

Írásos előterjesztés, a 6. 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: 

 

96/2010(XI.11.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi 

belső ellenőrzési tervét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 



Téma: Selejtezés a Polgármesteri Hivatalban 

      Selejtezés a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában 

Ellenőrzési időszak: 2011. május – 2011. június 

 

Határidő: 2011. június 30. 

Felelős: jegyző 

Napirenden kívüli felszólalás: 

 

Horváth Lóránt települési képviselő:  

 

A lakosság részéről érkezett hogy az autóbusz útvonal 

módosítása miatt a haraszti általános iskolában tanuló 

gyermekek hátrányos helyzetbe kerültek, mert nem hozza el a 

busz az iskoláig őket. 

Javaslom, hogy a Képviselő-testület kérje fel a polgármestert, 

hogy a Kisalföld Volán Zrt-től kérjen tájékoztatást az új 

menetrendről és fejezze ki rosszallását a menetrend ilyen 

változtatása miatt. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester Horváth Lóránt települési 

képviselő javaslatát teszi fel szavazásra. 

 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 

97/2010(XI.11.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 

polgármestert, hogy a Kisalföld Volán Zrt-től kérjen 

tájékoztatást az új menetrendről és fejezze ki rosszallását a 

menetrend ilyen változtatása miatt. 

 

Határidő: 2011. november 30. 

Felelős: polgármester 

 

Kelemen Tibor települési képviselő: 

Amíg a buszjárat útvonala nem módosul addig a haraszti 

gyereket a hivatali kisbusszal kellene szállítani, hogy ne 

legyenek hátrányos helyzetbe. 



 

Radicsné Kincses Mária polgármester: 

A szülőket kell nyilatkoztatni, hogy hozzájárulnak-e a 

gyermekek szállításához. Amennyiben hozzájárulnak megoldható 

lenne a gyermekek szállítása ebben az átmeneti időszakban. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

 

 

 

 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester megköszönte a meghívottak 

megjelenését, képviselő-társait pedig megkérte, hogy 

munkájukat zárt ülésen folytassák. 

A képviselő-testületi ülést 18.00 órakor bezárta. 

 

                              K.m.f. 

 

 

 

 

 

    Radicsné Kincses Mária       Szalainé dr. Németh Annamária 

         polgármester                         jegyző 

 

 

 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő:  

 

 

 

 

 

  Violáné Pintér Rozália                    Gaál Jenőné 

   Települési képviselő                 Települési képviselő 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


