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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2011. február hó 24 -én 8.00 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 4 fő jelen van, a testület 

határozatképes, az ülést megnyitotta. 

 

A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Violáné Pintér Rozália 

és Kelemen Frigyes 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 
 

Radicsné Kincses Mária polgármester: 

 

Dr. Mihály Sándor települési képviselő a 2011. február 21. 

napján benyújtotta lemondását (3. sz. mellékelt). 

 

A Képviselő-testület a lemondást tudomásul vette. 

 

Horváth Zoltánné a Helyi Választási Bizottság elnöke 

köszöntötte a Képviselő-testületi ülés résztvevőit. 

Tájékoztatta a Képviselő-testületet, a képviselők lemondását 

követően a 2010. október 3-i választás eredményének 

megállapításáról készített eredmény jegyzőkönyv adatai 

alapján a soron következő képviselő-jelöltek személyéről  

(4. sz. mellékelt).A soron következő képviselő-jelölt Kovács 

Tibor Ottó és Basák Imre László. 

 



Kovács Tibor Ottó és Basák Imre László vállalták a testületi 

munkában történő részvételt. 

 

A Képviselő-testület a Helyi Választási Bizottság elnökének 

beszámolóját egyhangúlag tudomásul vette. 

 

 

 

2. NAPIREND 

 
Radicsné Kincses Mária polgármester felkérte a megválasztott 

települési képviselőket, hogy az általa történő előmondást 

követően tegyék le az esküt. Az eskü szövege az 5. sz. 

mellékletben. 

 

A megválasztott települési képviselők letették az esküt. 

 
Ezt követően a HVB elnök átadta a megválasztott települési 

képviselőknek a megbízólevelet. 

 
3/A.NAPIREND 

 

 
Az Ügyrendi és Szociális Bizottság megválasztásával 

kapcsolatos előterjesztés a 6. sz. mellékletekben. 

 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester: 

 

Megkérdezi az érintetteket Kovács Tibor Ottót és Basák Imre 

Lászlót, hogy a nyilvános tárgyalásba beleegyeznek-e, továbbá 

fogadják-e a jelölésüket. 

 

Az érintettek mindkét kérdésre egybehangzó igen választ adtak. 

Radicsné Kincses Mária polgármester tájékoztatja a Képviselő-

testületet, hogy az érintettek  az ülést megelőzően 

nyilatkoztak, hogy a jelölést elfogadják és a nyilvános 

tárgyalásba beleegyeznek. 

 

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: 

 

8/2011.(II.24.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

Ügyrendi és Szociális Bizottság 

Elnökének: Kovács Tibor Ottó települési képviselőt 



Tagjának:  Basák Imre László települési képviselőt 

           Berta Gáborné külső tagot választja meg. 

Az Ügyrendi és Szociális Bizottság tagja továbbá a 

79/2010.(X.19.) Határozat alapján továbbra is 

Gaál Jenőné települési képviselő, 

 Szabó Ferencné külső tag. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 
3/B.NAPIREND 

 

 
A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megválasztásával 

kapcsolatos előterjesztés a 7. sz. mellékletekben. 

 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester: 

 

Megkérdezi az érintetteket Gaál Jenőnét és Kelemen Tibort, 

hogy a nyilvános tárgyalásba beleegyeznek-e, továbbá 

fogadják-e a jelölésüket. 

 

Az érintettek mindkét kérdésre egybehangzó igen választ adtak. 

Radicsné Kincses Mária polgármester tájékoztatja a Képviselő-

testületet, hogy az érintett képviselők  az ülést megelőzően 

nyilatkoztak, hogy a jelölést elfogadják és a nyilvános 

tárgyalásba beleegyeznek. 

 

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: 

 

9/2011.(II.24.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

Elnökének: Gaál Jenőné települési képviselőt 

Tagjának:  Kelemen Tibor települési képviselőt választja meg. 

 

Az Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tagja továbbá a 

85/2010.(X.19.) Határozat alapján  

Kelemen Frigyes települési képviselő,  

Pákozdi Csaba külső tag, 

Némethné Máté Éva külső tag. 

                              



Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

 
Radicsné Kincses Mária polgármester megköszönte a jelenlevők 

részvételét, majd a Képviselő-testületi ülést 8.20 órakor 

bezárta. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                              K.m.f. 

 

 

 

 

 

   Radicsné Kincses Mária       Szalainé dr. Németh Annamária 

         polgármester                         jegyző 

 

 

 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő:  

 

 

 

 

 

  Violáné Pintér Rozália                  Kelemen Frigyes 

   Települési képviselő                 Települési képviselő 

 

 


