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KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

KÉPVISELŐTESTÜLETE 

9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 

 

1-  9/2011 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2011. szeptember 1-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 Kelemen Tibor 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, azzal a módosítással, hogy az 

5. és a 6. napirendi pontokat a Képviselő-testület ne 

tárgyalja. 

 

A Képviselő-testület a napirendre tett javaslatot a  

módosítással együtt egyhangúlag elfogadta. 

 

1. NAPIREND 
 

Polgármester előterjesztése a 3/A. és 3/B. mellékletben. 

 

A Képviselő-testület a beszámolót elfogadta. 

 

2. NAPIREND 
 

A polgármester előterjesztése a 4. sz. melléklet szerint. 

 

Az előterjesztést a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.  
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3. NAPIREND 
 

Tárgya: Beszámoló az Önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról 

 

A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés az 5. sz. 

mellékletben. 

 

Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke: 

 

Beszámol arról, hogy napirendet a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság megtárgyalta, javasolta a 

beszámoló elfogadását.  

 

Radicsné Kincses Mária polgármester javasolta  a Önkormányzat 

I. féléves gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadását. 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

43/2011(IX.01.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az I. 

féléves gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő:azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

4.NAPIREND 

 

Tárgya: A 2011. évi költségvetési rendelet módosítása 

 

Rendelettervezet a 6. sz. mellékletben. 

 

Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke: 

 

Beszámol arról, hogy napirendet a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság megtárgyalta, javasolta a 

rendelt elfogadását. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester a mellékletben szereplő 

rendelet tervezetet teszi fel szavazásra. 

  

A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül  elfogadta és megalkotta a 

10/2011.(IX.02.) RENDELETÉT. (7. sz. melléklet). 

 

 

5.NAPIREND 

 

A napirendet a Képviselő-testület nem tárgyalta. 
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6.NAPIREND 

 

A napirendet a Képviselő-testület nem tárgyalta. 

 

7.NAPIREND 

 

Tárgya: Az anyakönyvi rendelet módosítása 

 

Írásos előterjesztés a 8. sz. mellékletben, rendelettervezet a 

9. sz. mellékletben. 

 

Kovács Tibor Ottó Ügyrendi és Szociális Bizottság elnöke: 

 

Beszámol arról, hogy napirendet a Ügyrendi és Szociális 

Bizottság megtárgyalta. A rendelettervezet elfogadását 

javasolja. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester a mellékletben szereplő 

rendelet tervezetet teszi fel szavazásra. 

 
 

A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és megalkotta a 

11/2011.(IX.02.) RENDELETÉT. (10. sz. melléklet). 

 

 

8.NAPIREND 

 

Tárgya: „Koroncó Község Tiszteletbeli Polgára” cím alapítása    

        és adományozásának rendje 

 

Rendelettervezet a 11. sz. mellékletben. 

 

Kovács Tibor Ottó Ügyrendi és Szociális Bizottság elnöke: 

 

Beszámol arról, hogy napirendet a Ügyrendi és Szociális 

Bizottság megtárgyalta. A rendelettervezet elfogadását 

javasolja az alábbi módosítással:  

1.§ (4) bekezdése  - A „Koroncó Tiszteletbeli Polgára” 

kitüntető cím évente legfeljebb három élő, vagy elhunyt 

(posthumus) személynek adományozható. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester a mellékletben szereplő az 

Ügyrendi és Szociális Bizzottság által javasolt módosítással 

teszi fel szavazásra a rendelet tervezetet. 

  
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és megalkotta a 

12/2011.(IX.02.) RENDELETÉT. (12. sz. melléklet). 
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Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester megköszönte a jelenlevők 

részvételét, majd a Képviselő-testületi ülést 18.50 órakor 

bezárta. 

 
                              K.m.f. 

 

 

 

 

    Radicsné Kincses Mária            dr. Cseresznyák Klára 

         polgármester                         jegyző 

 

 

 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő:  

 

 

 

 

      Gaál Jenőné                          Kelemen Tibor 

   Települési képviselő                 Települési képviselő 

 

 


