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133/2020 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 

Polgármesteri Hivatal nagytermében 2020. január 7-én 17.30 órai 

kezdettel megtartott üléséről. 

 

Jelen vannak: 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester 

Basák Imre települési képviselő 

Gaál Jenőné települési képviselő 

Kelemen Frigyes települési képviselő 

Langné Kovács Zsuzsanna települési képviselő 

Madarász István települési képviselő 

Violáné Pintér Rozália települési képviselő 

dr. Cseresznyák Klára jegyző tanácskozási joggal 

Perjámosi Csabáné jegyzőkönyvvezető tanácskozási joggal 

 

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 köszöntötte a megjelenteket, 

megállapította az ülés határozatképességét és a rendkívüli ülést 

megnyitotta. 

 

A tárgyalási sorrendre az alábbiak szerint tesz javaslatot: 

 

1. Napirend 

Rövid lejáratú (naptári éven belüli) hitel igénybevétele 

fennálló támogatás megelőlegező hitel kiválásához           

Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 2020. 

január 7-én megtartott ülés napirendi pontjait elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 



Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

1/2020.(I.07.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 2020. 

január 7-én megtartott ülés napirendi pontjait elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

1.NAPIREND 

 
Tárgya: Rövid lejáratú (naptári éven belüli) hitel igénybevétele 

fennálló támogatás megelőlegező hitel kiválásához            

 

Írásos előterjesztés az 2. sz. mellékletben,  

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatot teszi fel szavazásra: 

 

1./ Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete rövid 

lejáratú (naptári éven belüli) hitel igénybevételét rendeli el. 

A  hitel  célja  :  támogatás előfinanszírozása – 

Vidékfejlesztési Program (Külterületi helyi közutak fejlesztése, 

önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, 

karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése;  

projekt azonosítója:  1825682378)    céljából nyújtott kölcsön 

kiváltása 

A  hitel  összege :     39.390.625,- Ft  

A  hitel  futamideje :   2020. december 31. 

       Hitelfedezet :    Az Önkormányzat Képviselő Testülete 

kötelezettséget vállal: 

• a hitel visszafizetésére, valamint arra, hogy 

• a futamidő alatti évek költségvetésébe a felvett hitelt és 

járulékait betervezi és jóváhagyja. 

Az Önkormányzat a hitel fedezeteként ajánlja fel a mindenkor 

hatályos jogszabályok alapján figyelembe vehető valamennyi 

költségvetési bevételét, valamint a hitel céljaként megjelölt 

támogatást. 

A Testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből, 

kezességvállalásokból és az igényelt hitelből adódó éves 

kötelezettségeit figyelembe véve nem esik a 2011. évi CXCIV. tv. 

10. §. /3/ bekezdésében meghatározott korlátozás alá.  

2./ Felhatalmazást ad a Polgármesternek, hogy az 1./ pont 

szerinti feltételekkel történő hitelfelvétel ügyében eljárjon, 

és a hitelszerződést az Önkormányzat képviseletében a Bankkal 

megkösse. 

 



Felelős: polgármester 

Határidő: 2020. január 31. 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

2/2020.(I.07.)Határozat 

 

1./ Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete rövid 

lejáratú (naptári éven belüli) hitel igénybevételét rendeli el. 

A  hitel  célja  :  támogatás előfinanszírozása – 

Vidékfejlesztési Program (Külterületi helyi közutak fejlesztése, 

önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, 

karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése;  

projekt azonosítója:  1825682378)    céljából nyújtott kölcsön 

kiváltása 

A  hitel  összege :     39.390.625,- Ft  

A  hitel  futamideje :   2020. december 31. 

       Hitelfedezet :    Az Önkormányzat Képviselő Testülete 

kötelezettséget vállal: 

• a hitel visszafizetésére, valamint arra, hogy 

• a futamidő alatti évek költségvetésébe a felvett hitelt és 

járulékait betervezi és jóváhagyja. 

Az Önkormányzat a hitel fedezeteként ajánlja fel a mindenkor 

hatályos jogszabályok alapján figyelembe vehető valamennyi 

költségvetési bevételét, valamint a hitel céljaként megjelölt 

támogatást. 

A Testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből, 

kezességvállalásokból és az igényelt hitelből adódó éves 

kötelezettségeit figyelembe véve nem esik a 2011. évi CXCIV. tv. 

10. §. /3/ bekezdésében meghatározott korlátozás alá.  

2./ Felhatalmazást ad a Polgármesternek, hogy az 1./ pont 

szerinti feltételekkel történő hitelfelvétel ügyében eljárjon, 

és a hitelszerződést az Önkormányzat képviseletében a Bankkal 

megkösse. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2020. január 31. 

 

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 



 

 

 

 


