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KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

KÉPVISELŐTESTÜLETE 

9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 

 

1-2/2015 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 

Polgármesteri Hivatal nagytermében 2015. március 16-án 18.00 

órai kezdettel megtartott üléséről. 

 

Jelen vannak: 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester 

Basák Imre települési képviselő 

Bittmann Zsolt települési képviselő 

Gaál Jenőné települési képviselő 

Kelemen Frigyes települési képviselő 

Madarász István 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. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester a meghívóban (2.sz. 

melléklet) közzétett napirendek tárgyalásán a tárgyalási 

sorrendre az alábbiak szerint tesz javaslatot: 

 

 

1. Napirend  

Hitelszerződés módosításának kezdeményezése 

Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 2015. 

március 16-án megtartott ülés napirendi pontjait elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
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Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 7 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

9/2015.(III.16.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 2015. 

március 16-án megtartott ülés napirendi pontjait elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

1. NAPIREND 

 
Tárgya: Hitelszerződés módosításának kezdeményezése 

 

  
Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

támogatást megelőlegező hitel igénybevételét rendelte el 

a 2117314973 azonosító számon nyilvántartott támogatási 

kérelem (iratazonosító: 1553733409) alapján elnyert MVH 

támogatás – hivatalépület felújítása, információs tábla, 

pihenőhely létesítése, megújuló energiaforrás, kisléptékű 

infrastruktúra-fejlesztés célhoz – megelőlegezésére. A 

hitel célja: MVH támogatás megelőlegezése, összege: 

20.387.456.-Ft, a hitel futamideje: 2015.március 31. 

2. A fenti határozat alapján az Önkormányzat és az OTP Bank 
Nyrt. között hitelszerződés jött létre célhitel 

igénybevételéhez 2013. december 3. napján. 

3. Tekintettel arra, hogy a pályázat ellenőrzése 2015. 

március 11-én történt meg, a pályázat elszámolása, és a 

támogatási összeg beérkezése várhatóan 2015. március 31-

ig nem zajlik le, a Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

kezdeményezi az OTP Bank Nyrt-nél a hitelszerződés 

lejáratának módosítását 2015. június 30. napjára. 

4. A Képviselő-testület felhatalmazást ada a 

Polgármesternek, hogy a kölcsönszerződés lejárati 

határidejének módosítása ügyében eljárjon, és a szükséges 

okiratokat az Önkormányzat képviseletében aláírja. 

 

 

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: 
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10/2015.(III.16.)Határozat 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

támogatást megelőlegező hitel igénybevételét rendelte el 

a 2117314973 azonosító számon nyilvántartott támogatási 

kérelem (iratazonosító: 1553733409) alapján elnyert MVH 

támogatás – hivatalépület felújítása, információs tábla, 

pihenőhely létesítése, megújuló energiaforrás, kisléptékű 

infrastruktúra-fejlesztés célhoz – megelőlegezésére. A 

hitel célja: MVH támogatás megelőlegezése, összege: 

20.387.456.-Ft, a hitel futamideje: 2015.március 31. 

2. A fenti határozat alapján az Önkormányzat és az OTP Bank 
Nyrt. között hitelszerződés jött létre célhitel 

igénybevételéhez 2013. december 3. napján. 

3. Tekintettel arra, hogy a pályázat ellenőrzése 2015. 

március 11-én történt meg, a pályázat elszámolása, és a 

támogatási összeg beérkezése várhatóan 2015. március 31-

ig nem zajlik le, a Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

kezdeményezi az OTP Bank Nyrt-nél a hitelszerződés 

lejáratának módosítását 2015. június 30. napjára. 

4. A Képviselő-testület felhatalmazást ad a Polgármesternek, 
hogy a kölcsönszerződés lejárati határidejének módosítása 

ügyében eljárjon, és a szükséges okiratokat az 

Önkormányzat képviseletében aláírja. 

 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester 

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 


