
KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

KÉPVISELŐTESTÜLETE 

9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 

 

1-3/2014 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 

Polgármesteri Hivatal nagytermében 2014. április 3-án 7.00 

órai kezdettel megtartott üléséről. 

 

Jelen vannak: 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester 

Basák Imre települési képviselő 

Gaál Jenőné települési képviselő 

Kelemen Frigyes települési képviselő 

Kovács Tibor Ottó települési képviselő 

Violáné Pintér Rozália települési képviselő 

 

 

Jelenléti ív 1. sz. mellékletben. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester tájékoztatja a megjelent 

települési képviselőket, hogy a rendkívüli ülés összehívására 

az SZMSZ 28. § (3) bekezdésének rendelkezése szerint telefonon 

került sor.  

 

Radicsné Kincses Mária polgármester köszöntötte a 

megjelenteket. Megállapította hogy a megválasztott 6 fő 

települési képviselőből 5 fő jelen van, a testület 

határozatképes, az ülést megnyitotta. 

 

 

A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Basák Imre és Gaál 

Jenőné települési képviselőket.  

 

A Képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett 

javaslatot elfogadta. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester árgyalási sorrendre az 

alábbiak szerint tesz javaslatot: 

 

1. Koroncói SE. Labdarúgó Szakosztály Amatőr Licenc kérelme 
Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 2014. 

április 3-án megtartott ülés napirendi pontjait elfogadja. 

 



Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

24/2014.(IV.03.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 2014. 

április 3-án megtartott ülés napirendi pontjait elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

1.NAPIREND 

 
Tárgya: Koroncói SE. Labdarúgó Szakosztály Amatőr Licenc 

kérelme 

 

A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés az 2. sz. 

mellékletben. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

1./Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy Koroncó Község Önkormányzatának tulajdonában lévő 

Koroncó, Szent László u. 62. sz. alatti ingatlan 

infrastrukturális fejlesztése céljából az előkészítő munkát 

megkezdi annak érdekében, hogy a megfelelő infrastruktúra 

rendelkezésre álljon a Megyei I osztályban induló csapatokkal 

szemben támasztott, az MLSZ infrastrukturális szabályzatában 

foglalt követelményeknek. 

 

2/A Képviselő-testület felkéri Radicsné Kincses Mária 

polgármestert, hogy az MLSZ infrastrukturális Szabályzatát 

figyelembe véve, a helyi adottságokat ismerve, szakemberek 

bevonásával dolgozzák ki milyen megvalósítási alternatívák 

lehetségesek, figyelembe véve azok teljesítési határidejének 

MLSZ által engedélyezett halasztását is. 

 

3./A Képviselő-testület felhatalmazza Radicsné Kincses Mária 

polgármestert, hogy 2014. évben készíttesse el az indokolt és 

szükséges engedélyezési terveket az infrastrukturális 

fejlesztéshez a célból, hogy 2015. év elején az előminősítéses 

központi TAO benyújtásának lehetősége esetén a szükséges 

dokumentumok a rendelkezésre álljanak. 

 

4./A Képviselő-testület felkéri dr. Cseresznyák Klára jegyzőt, 

hogy az engedélyezési tervek fedezetét biztosító keretösszeget 

, maximum 500.000.-Forint az Önkormányzat 2014. évi 

költségvetésében  átcsoportosítással biztosítsa. 

 



5./A Képviselő-testület úgy dönt, amennyiben az infrastruktúra 

fejlesztés az MLSZ által biztosított türelmi időn belül nem 

valósul meg maradéktalanul, további türelmi idő kérésére pedig 

már nem lesz lehetőség, a szükséges infrastruktúra biztosítása 

céljából, az Önkormányzat az indokolt és szükséges 

követelményeket időszakosan mobil eszközök bérlésével 

biztosítja (WC, Öltözők) a  fejlesztés kivitelezéséig.    

 

6./A Képviselő-testület felkéri Takács Ottót, a Koroncói 

Sportegyesület elnökét, hogy az Amatőr Licenc kérelmet az MLSZ 

részére határidőben terjessze elő. 

 

7./A Képviselő-testület felkéri dr. Cseresznyák Klára jegyzőt, 

hogy a döntéséről a Sportegyesület elnökét tájékoztassa. 

 

Határidő: 1./ 6./, 7./, pontok vonatkozásában azonnal 

                     2./ pont vonatkozásában augusztus 31. 

                     3./ pont vonatkozásában november 30. 

                     4./ pont vonatkozásában költségvetési 

rendelet módosításának időpontja 

                     5./ pont vonatkozásában MLSZ türelmi 

idejét követően  

Felelős: polgármester, jegyző 

 

 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

25/2014.(IV.03.)Határozat 

 

1./Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy Koroncó Község Önkormányzatának tulajdonában lévő 

Koroncó, Szent László u. 62. sz. alatti ingatlan 

infrastrukturális fejlesztése céljából az előkészítő munkát 

megkezdi annak érdekében, hogy a megfelelő infrastruktúra 

rendelkezésre álljon a Megyei I osztályban induló csapatokkal 

szemben támasztott, az MLSZ infrastrukturális szabályzatában 

foglalt követelményeknek. 

 

2/A Képviselő-testület felkéri Radicsné Kincses Mária 

polgármestert, hogy az MLSZ infrastrukturális Szabályzatát 

figyelembe véve, a helyi adottságokat ismerve, szakemberek 

bevonásával dolgozzák ki milyen megvalósítási alternatívák 

lehetségesek, figyelembe véve azok teljesítési határidejének 

MLSZ által engedélyezett halasztását is. 

 

3./A Képviselő-testület felhatalmazza Radicsné Kincses Mária 

polgármestert, hogy 2014. évben készíttesse el az indokolt és 

szükséges engedélyezési terveket az infrastrukturális 

fejlesztéshez a célból, hogy 2015. év elején az előminősítéses 

központi TAO benyújtásának lehetősége esetén a szükséges 

dokumentumok a rendelkezésre álljanak. 

 

4./A Képviselő-testület felkéri dr. Cseresznyák Klára jegyzőt, 

hogy az engedélyezési tervek fedezetét biztosító keretösszeget 



, maximum 500.000.-Forint az Önkormányzat 2014. évi 

költségvetésében  átcsoportosítással biztosítsa. 

 

5./A Képviselő-testület úgy dönt, amennyiben az infrastruktúra 

fejlesztés az MLSZ által biztosított türelmi időn belül nem 

valósul meg maradéktalanul, további türelmi idő kérésére pedig 

már nem lesz lehetőség, a szükséges infrastruktúra biztosítása 

céljából, az Önkormányzat az indokolt és szükséges 

követelményeket időszakosan mobil eszközök bérlésével 

biztosítja (WC, Öltözők) a  fejlesztés kivitelezéséig.    

 

6./A Képviselő-testület felkéri Takács Ottót, a Koroncói 

Sportegyesület elnökét, hogy az Amatőr Licenc kérelmet az MLSZ 

részére határidőben terjessze elő. 

 

7./A Képviselő-testület felkéri dr. Cseresznyák Klára jegyzőt, 

hogy a döntéséről a Sportegyesület elnökét tájékoztassa. 

 

Határidő: 1./ 6./, 7./, pontok vonatkozásában azonnal 

                     2./ pont vonatkozásában augusztus 31. 

                     3./ pont vonatkozásában november 30. 

                     4./ pont vonatkozásában költségvetési 

rendelet módosításának időpontja 

                     5./ pont vonatkozásában MLSZ türelmi 

idejét követően  

Felelős: polgármester, jegyző 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

Radicsné Kincses Mária polgármester megköszönte a jelenlevők 

részvételét, majd a Képviselő-testületi ülést bezárta. 

 

                              K.m.f. 

 

 

    Radicsné Kincses Mária             dr. Cseresznyák Klára 

         polgármester                         jegyző 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő:  

 

 

 

   Basák Imre                               Gaál Jenőné 

Települési képviselő                     Települési képviselő 

 
 

 


