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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. április 25-én 17.30 órai 
kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 
 
Jelen vannak: 
 
Radicsné Kincses Mária polgármester 
Basák Imre települési képviselő 
Gaál Jenőné települési képviselő 
Kelemen Frigyes települési képviselő 
Kelemen Tibor települési képviselő 
Kovács Tibor Ottó települési képviselő 
Violáné Pintér Rozália települési képviselő 
 
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 Frigyes 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 az alábbiak szerint: 
 

1. Koroncó Sport Egyesület (Koroncó, Szt. László u. 62.) 
jelzálógjog bejegyzésére irányuló kérelme pályázathoz 
Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 
A Képviselő-testület a napirendre tett javaslatot módosítással 
együtt egyhangúlag elfogadta. 
 

 
1. NAPIREND 

 
Tárgya: Koroncó Sport Egyesület (Koroncó, Szt. László u. 62.) 
jelzálógjog bejegyzésére irányuló kérelme pályázathoz 
 
Írásos előterjesztés az 3. sz. mellékletben. 
 
Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati javaslatát 
teszi fel szavazásra: 
 



Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület a Koroncói Sport 
Egyesület tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelmét elutasítja, 
tekintettel arra, hogy a TAO pályázatból megvalósítani kívánt 
beruházás terve, műszaki tartalma nem ismeretes, így arról 
megalapozott döntés nem hozható, továbbá nem biztosított az 
önkormányzati vagyonvesztés elkerülhetősége akkor, ha a jelzálogjog 
érvényesítése esetén az önkormányzatnak kell a sportegyesület 
kötelezettségeiért helytállnia. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy írásban értesítse 
az egyesületet döntéséről. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
34/2013.(IV.25.)Határozat 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület a Koroncói Sport 
Egyesület tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelmét elutasítja, 
tekintettel arra, hogy a TAO pályázatból megvalósítani kívánt 
beruházás terve, műszaki tartalma nem ismeretes, így arról 
megalapozott döntés nem hozható, továbbá nem biztosított az 
önkormányzati vagyonvesztés elkerülhetősége akkor, ha a jelzálogjog 
érvényesítése esetén az önkormányzatnak kell a sportegyesület 
kötelezettségeiért helytállnia. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy írásban értesítse 
az egyesületet döntéséről. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Radicsné Kincses Mária polgármester tájékoztatta a Képviselő-
testületet hogy 2013. április 24-én tájékoztatásul megküldte a 
Koroncói Sport Egyesület teljes elnöksége és felügyelő bizottság 
2013. április 23. nappal történő lemondását. Lemondás 4. sz. 
mellékletben. 
Koroncó Község Önkormányzata és a Koroncói Sport Egyesület Labdarúgó 
Szakosztálya között létrejött Támogatási Szerződés 3. pontja alapján 
az önkormányzati támogatás második részletének kifizetése 2013. 
április 30. napjáig esedékes. 
 
A Képviselő-testület egybehangzó véleménye és javaslata, hogy a 
20/2013. (III.7.) számú határozatával a Koroncói Sport Egyesület 
megítélt támogatás második 500.000.-Ft – os részletének kifizetését 
mindaddig fel kell függeszteni, ameddig a Sport Egyesület 
alapszabályában meghatározott számú tisztségviselőit a közgyűlés meg 
nem választja, annak érdekében, hogy az egyesület működése a 
vonatkozó jogszabályoknak megfelelően jogszerűen folytatódjon. 
 
Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati javaslatát 
teszi fel szavazásra: 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 20/2013. 
(III.7.) számú határozatával a Koroncói Sport Egyesület Labdarúgó 



Szakosztálynak megítélt támogatás második 500.000.-Ft – os 
részletének kifizetését mindaddig felfüggeszti, ameddig a Sport 
Egyesület alapszabályában meghatározott számú tisztségviselőit a 
közgyűlés meg nem választja, annak érdekében, hogy az egyesület 
működése a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően jogszerűen 
folytatódjon. 
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: azonnal 
 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
35/2013.(IV.25.)Határozat 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 20/2013. 
(III.7.) számú határozatával a Koroncói Sport Egyesület Labdarúgó 
Szakosztálynak megítélt támogatás második 500.000.-Ft – os 
részletének kifizetését mindaddig felfüggeszti, ameddig a Sport 
Egyesület alapszabályában meghatározott számú tisztségviselőit a 
közgyűlés meg nem választja, annak érdekében, hogy az egyesület 
működése a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően jogszerűen 
folytatódjon. 
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: azonnal 
 
 
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:  
 
 
 
   Kelemen Frigyes                           Gaál Jenőné 
Települési képviselő                     Települési képviselő 
 
 


