KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐTESTÜLETE
9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48.

844/2019

J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a
Polgármesteri Hivatal nagytermében 2019. március 6-án 17.30 órai
kezdettel megtartott üléséről.
Jelen vannak:
Radicsné Kincses Mária polgármester
Basák Imre települési képviselő
Gaál Jenőné települési képviselő
Kelemen Frigyes települési képviselő
Madarász István települési képviselő
Violáné Pintér Rozália települési képviselő
Dr. Cseresznyák Klára jegyző tanácskozási joggal
Pintér Lászlóné jegyzőkönyvvezető tanácskozási joggal
Jelenléti ív 1. sz. mellékletben.
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.
Radicsné Kincses Mária polgármester a meghívóban (2.sz.
melléklet) közzétett napirendek tárgyalásán a tárgyalási
sorrendre az alábbiak szerint tesz javaslatot:
1. Napirend
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és
a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester
2. Napirend
Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester

3. Napirend
Társadalmi Szervezetek pályázatai alapján a támogatási keret
felosztása
Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester
4. Napirend
2019. évi közbeszerzési terv elfogadása
Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester
5. Napirend
Szociális rendelet felülvizsgálata
Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester
6. Napirend
Költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester
6. Napirend
Döntést igénylő ügyek
Radicsné Kincses Mária polgármester
javaslatát teszi fel szavazásra:

az

alábbi

határozati

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 2019.
március 6-án megtartott ülés napirendi pontjait elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő vett részt, a
Képviselő-testület
6
igen
szavazattal,
ellenszavazat
és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
13/2019.(III.06.)Határozat
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 2019.
március 6-án megtartott ülés napirendi pontjait elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Radicsné Kincses Mária polgármester

1. NAPIREND
Polgármester előterjesztése a 3/A. és 3/B. sz. mellékletben.
A Képviselő-testület a beszámolót egyhangúlag elfogadta.

2. NAPIREND
A polgármester előterjesztése a 4. sz. melléklet szerint.
Az előterjesztést a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.

3.NAPIREND
Tárgya: Társadalmi Szervezetek pályázatai alapján a támogatási
keret felosztása
Írásos előterjesztés az 5. sz. mellékletben.
Radicsné Kincses Mária polgármester, Kelemen Frigyes és Madarász
István képviselők bejelentették személyes érintettségüket.
Violáné Pintér Rozália alpolgármester
javaslatát teszi fel szavazásra:

az

alábbi

határozati

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Radicsné
Kincses Mária polgármester 3. napirendi pontra vonatkozó
személyes érintettségét tudomásul vette és úgy dönt, hogy nem
zárja ki a döntéshozatalból.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő vett részt, a
Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és
1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
14/2019.(III.06.)Határozat
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Radicsné
Kincses Mária polgármester 3. napirendi pontra vonatkozó
személyes érintettségét tudomásul vette és úgy dönt, hogy nem
zárja ki a döntéshozatalból.
Határidő: azonnal
Felelős: alpolgármester

Radicsné Kincses Mária polgármester
javaslatát teszi fel szavazásra:

az

alábbi

határozati

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kelemen
Frigyes képviselő 3. napirendi pontra vonatkozó személyes
érintettségét tudomásul vette és úgy dönt, hogy nem zárja ki a
döntéshozatalból.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő vett részt, a
Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és
1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
15/2019.(III.06.)Határozat
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kelemen
Frigyes képviselő 3. napirendi pontra vonatkozó személyes
érintettségét tudomásul vette és úgy dönt, hogy nem zárja ki a
döntéshozatalból.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Radicsné Kincses Mária polgármester
javaslatát teszi fel szavazásra:

az

alábbi

határozati

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Madarász
István képviselő 3. napirendi pontra vonatkozó személyes
érintettségét tudomásul vette és úgy dönt, hogy nem zárja ki a
döntéshozatalból.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő vett részt, a
Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és
1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
16/2019.(III.06.)Határozat
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Madarász
István képviselő 3. napirendi pontra vonatkozó személyes
érintettségét tudomásul vette és úgy dönt, hogy nem zárja ki a
döntéshozatalból.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke:
Beszámol
arról,
hogy
napirendet
a
Pénzügyi
és
Településstratégiai Bizottság megtárgyalta, az előterjesztésben
szereplő határozati javaslat elfogadását javasolja.
Radicsné Kincses Mária polgármester
javaslatát teszi fel szavazásra:

az

alábbi

határozati

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019.
évben vissza nem térítendő támogatásban részesíti a következő
civil szervezeteket:
Koroncói TUTTI Judo és Birkózó Klub
900.000.-Ft
Koroncói Sporthorgász Egyesület
150.000.-Ft
Koroncói Polgárőr Egyesület
200.000.-Ft
Önkéntes Tűzoltó Egyesület
200.000.-Ft
Összefogás Koroncóért Egyesület
200.000.-Ft
KKSSzE Labdarúgó Szakosztály
1.000.000.-Ft
KKSSzE Kézilabda Szakosztály/Női
250.000.-Ft
KKSSzE Kézilabda Szakosztály/Férfi
250.000.-Ft
KKSSzE Amatőr Teke Szakosztály
100.000.-Ft
KKSSzE Természetjáró Szakosztály
150.000.-Ft
2. A támogatások kifizetésére a támogatási szerződések
megkötését követően kerülhet sor, az azokban
rögzített
határnapig. A támogatás kizárólag a támogatási szerződésben
foglaltakra fordítható. A felvett támogatás összegéről a
támogatott a támogatási szerződésben foglaltak szerint köteles
elszámolni.
3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a támogatási
szerződéseket 2019. március 19-ig készítse elő, és azok
tervezetét 2019. március 20-ig bezárólag küldje meg a
támogatásban részesített civil szervezetek részére.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
támogatási szerződések aláírására a határozatban foglaltaknak
megfelelően.
Határidő: 2019. március 31.
Felelős: polgármester, jegyző
Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő vett részt, a
Képviselő-testület
6
igen
szavazattal,
ellenszavazat
és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
17/2019.(III.06.)Határozat
1.
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019.
évben vissza nem térítendő támogatásban részesíti a következő
civil szervezeteket:

Koroncói TUTTI Judo és Birkózó Klub
900.000.-Ft
Koroncói Sporthorgász Egyesület
150.000.-Ft
Koroncói Polgárőr Egyesület
200.000.-Ft
Önkéntes Tűzoltó Egyesület
200.000.-Ft
Összefogás Koroncóért Egyesület
200.000.-Ft
KKSSzE Labdarúgó Szakosztály
1.000.000.-Ft
KKSSzE Kézilabda Szakosztály/Női
250.000.-Ft
KKSSzE Kézilabda Szakosztály/Férfi
250.000.-Ft
KKSSzE Amatőr Teke Szakosztály
100.000.-Ft
KKSSzE Természetjáró Szakosztály
150.000.-Ft
2. A támogatások kifizetésére a támogatási
szerződések
megkötését követően kerülhet sor, az azokban rögzített
határnapig. A támogatás kizárólag a támogatási szerződésben
foglaltakra fordítható. A felvett támogatás összegéről a
támogatott a támogatási szerződésben foglaltak szerint köteles
elszámolni.
3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a támogatási
szerződéseket 2019. március 13-ig készítse elő, és azok
tervezetét 2019. március 20-ig bezárólag küldje meg a
támogatásban részesített civil szervezetek részére.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
támogatási szerződések aláírására a határozatban foglaltaknak
megfelelően.
Határidő: 2019. március 31.
Felelős: polgármester, jegyző

4.NAPIREND
Tárgya: A 2019. évi közbeszerzési terv elfogadása
Írásos előterjesztés a 6. sz. mellékletben.
Radicsné Kincses Mária polgármester
javaslatát teszi fel szavazásra:

az

alábbi

határozati

1. Koroncó
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
az
önkormányzat
ás
költségvetési
szerveinek
beszerzéseire
vonatkozó 2019. évi közbeszerzési tervet az előterjesztés
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja azzal, hogy
amennyiben előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény
vagy egyéb változás merül fel, a közbeszerzési tervet szükség
szerint módosítja.
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az önkormányzat
2019. évi közbeszerzési tervét haladéktalanul a település
hivatalos honlapján közzétegye.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő vett részt, a
Képviselő-testület
6
igen
szavazattal,
ellenszavazat
és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
18/2019.(III.06.)Határozat
1.
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat ás költségvetési szerveinek beszerzéseire vonatkozó
2019. évi közbeszerzési tervet az előterjesztés melléklete
szerinti tartalommal jóváhagyja azzal, hogy amennyiben előre nem
látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás
merül fel, a közbeszerzési tervet szükség szerint módosítja.
2.
A
Képviselő-testület
felkéri
a
jegyzőt,
hogy
az
önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervét haladéktalanul a
település hivatalos honlapján közzétegye.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal

5.NAPIREND
Tárgya: Szociális rendelet felülvizsgálata
Írásos előterjesztés a 7. sz. mellékletben, rendelettervezet a
8. sz. mellékletben.
Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke:
Beszámol
arról,
hogy
napirendet
a
Pénzügyi
és
Településstratégiai Bizottság megtárgyalta, a rendelet-tervezet
elfogadását javasolja.
Kelemen Frigyes Ügyrendi és Szociális Bizottság elnöke:
Beszámol arról, hogy napirendet az Ügyrendi és Szociális
Bizottság
megtárgyalta,
a
rendelet-tervezet
elfogadását
javasolja.
Radicsné Kincses Mária polgármester a mellékletben szereplő
rendelet tervezetet teszi fel szavazásra.
Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő vett részt, a
Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal ellenszavazat
és
tartózkodás
nélkül
elfogadta
és
megalkotta
a
3/2019.(III.07.) RENDELETÉT. (9. sz. melléklet)

6.NAPIREND
Tárgya: Költségvetési rendelet módosítása
Írásos előterjesztés a 10. sz. mellékletben, rendelettervezet a
11. sz. mellékletben.
Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke:
Beszámol
arról,
hogy
napirendet
a
Pénzügyi
és
Településstratégiai
Bizottság
megtárgyalta,
a
határozati
javaslatok és a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.
Radicsné Kincses Mária polgármester
javaslatát teszi fel szavazásra:

az

alábbi

határozati

1./ Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete akként
dönt, hogy a település közigazgatási területén tervezett
(részben pályázati forrásból megvalósuló) útépítés, út és
járdafelújítás,
valamint
közvilágítás
bővítés
beruházás
finanszírozásához 100 millió Forint beruházásihitel felvételét
támogatja.
2./ Koroncó Község Önkormányzata az 1,/ pontban meghatározott
cél érdekében éven túli beruházási
hitel felvételét rendeli el.
3./
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV
törvény,
az
adósságot
keletkeztető
ügyletekhez
történő
hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.)
Korm. rendelet, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV.
törvény
alapján
a
hitelfelvétel
engedélyeztetési
eljáráshoz
szükséges
dokumentumok
összeállításáról
a
Polgármesteri Hivatal útján gondoskodjon.
4./ A hitel összege:

100.000.000.-Forint

5./ A hitel futamideje: 2034. március 31.
6./ Hitelfedezet:
Az
Önkormányzat
vállal:



Képviselő-testülete

kötelezettséget

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.
A hitel biztosítéka: Az önkormányzat saját bevételei.
7./ 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.
8./ Felhatalmazást ad a polgármesternek és a jegyzőnek, hogy a
határozatban foglalt hitelfelvétel ügyében eljárjanak, és a
hitelszerződést az Önkormányzat képviseletében az OTP Bank
Nyrt.-vel megkössék.
9./
Koroncó
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
kötelezettséget vállal a hitel visszafizetésére, valamint arra,
hogy a hitel futamideje alatt költségvetésének összeállításakor
a felvett hitelt és járulékait betervezi és jóváhagyja, és az
OTP Bank Nyrt. részére az OTP Bank Nyrt.-nél, illetve más
pénzügyi intézménynél vezetett – fizetési – és alszámlájára –
ahol ezt jogszabály nem zárja ki – beszedési megbízást biztosít.
Határidő: azonnal, a hitelkérelem beadására 2019. március 31.
Felelős: polgármester, jegyző
Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő vett részt, a
Képviselő-testület
6
igen
szavazattal,
ellenszavazat
és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
19/2019.(III.06.)Határozat
1./ Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete akként
dönt, hogy a település közigazgatási területén tervezett
(részben pályázati forrásból megvalósuló) útépítés, út és
járdafelújítás,
valamint
közvilágítás
bővítés
beruházás
finanszírozásához 100 millió Forint beruházásihitel felvételét
támogatja.
2./ Koroncó Község Önkormányzata az 1,/ pontban meghatározott
cél érdekében éven túli beruházási
hitel felvételét rendeli el.
3./
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV
törvény,
az
adósságot
keletkeztető
ügyletekhez
történő
hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.)
Korm. rendelet, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV.
törvény
alapján
a
hitelfelvétel
engedélyeztetési

eljáráshoz
szükséges
dokumentumok
összeállításáról
Polgármesteri Hivatal útján gondoskodjon.
4./ A hitel összege:

a

100.000.000.-Forint

5./ A hitel futamideje: 2034. március 31.
6./ Hitelfedezet:
Az
Önkormányzat
vállal:



Képviselő-testülete

kötelezettséget

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.
A hitel biztosítéka: Az önkormányzat saját bevételei.

7./ 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.
8./ Felhatalmazást ad a polgármesternek és a jegyzőnek, hogy a
határozatban foglalt hitelfelvétel ügyében eljárjanak, és a
hitelszerződést az Önkormányzat képviseletében az OTP Bank
Nyrt.-vel megkössék.
9./
Koroncó
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
kötelezettséget vállal a hitel visszafizetésére, valamint arra,
hogy a hitel futamideje alatt költségvetésének összeállításakor
a felvett hitelt és járulékait betervezi és jóváhagyja, és az
OTP Bank Nyrt. részére az OTP Bank Nyrt.-nél, illetve más
pénzügyi intézménynél vezetett – fizetési – és alszámlájára –
ahol ezt jogszabály nem zárja ki – beszedési megbízást biztosít.
Határidő: azonnal, a hitelkérelem beadására 2019. március 31.
Felelős: polgármester, jegyző

Radicsné Kincses Mária polgármester
javaslatát teszi fel szavazásra:

az

alábbi

határozati

Koroncó
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 29/A. §
bekezdésében foglaltak, valamint a Magyarország gazdasági
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (Stabilitási
törvény) 3. § (1) bekezdése, továbbá az adósságot keletkeztető

ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló
353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet alapján az Önkormányzat
saját bevételeit és adóssággal kapcsolatos kötelezettségeit
tartalmazó, költségvetési évet követő három évre szóló
„kitekintést” az alábbiak szerint állapítja meg:
1./ Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségek

Adatok Forintban

Kötelezettség jogcíme

2020. év

2021. év

2022. év

Összesen

Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés
szerinti adósságot keletkeztető
ügylet típusa és azon belül az
adott kötelezettségek
a.)Hitel, kölcsön felvétele
0
0
0
0
jogcímen belül a kötelezettségek
1. Fejlesztési célú hitel
9.640.000.-Ft 9.440.000.-Ft 9.240.000.-Ft 28.320.000.-Ft
b.)A számvitelről szóló törvény
szerinti hitelviszonyt
megtestesítő értékpapír
0
0
0
0
forgalomba hozatala jogcímen
belüli kötelezettségek
1.
c.)Váltó kibocsátása jogcímen
0
0
0
0
belüli kötelezettség
1.
d.) A számvitelről szóló törvény
szerinti pénzügyi lízing
0
0
0
0
igénybevétele jogcímen belüli
kötelezettségek
1.
e.)Visszavásárlási kötelezettség
kikötésével megkötött adásvételi szerződés miatti
kötelezettség jogcímen belüli
kötelezettség

0

0

0

0

1.125.000.-Ft

119.000.-Ft

119.000.-Ft

1.363.000.-Ft

1.
f.)Szerződésben kapott, legalább
365 nap időtartamú halasztott
fizetés, részletfizetés és még ki
nem fizetett ellenérték miatti
kötelezettség jogcímen belüli
kötelezettség

1. GYHG pályázati önrész

1.006.000.-Ft

0

0

1.006.000.-Ft

119.000.-Ft

119.000.-Ft

119.000.-Ft

357.000.-Ft

0

0

0

0

CAMINUS szemünk fénye
program
g.)hitelintézetek által,
származékos műveletek
különbözeteként az
Államadósság Kezelő Központ
Zrt.-nél elhelyezett fedezeti
betétek jogcímen belüli
kötelezettség
2.

1.
Adósságot keletkeztető
ügyletekből származó
fizetési kötelezettség

10.765.000-Ft 9.559.000.-Ft 9.359.000.-Ft 29.683.000.-Ft

Saját bevételek a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. §. (1) bek. szerint

Megnevezés
Helyi és települési adóból
származó bevételek
Önkormányzati vagyon és az
önkormányzatot megillető
vagyoni értékű jog
2.
értékesítéséből és
hasznosításából származó
bevétel
Osztalék, koncessziós díj és
3.
hozambevétel
1.

2020. év

2021 év

58.000.000.-Ft

58.000.000.-Ft

58.000.000.-Ft

174.000.000.-Forint

0

0

0

0

0

0

0

0

200.000.-Ft

200.000.-Ft

200.000.-Ft

600.000.-Ft

0

0

0

0

4. Bírság-, pótlék- és díjbevétel
Kezesség-, illetve
5. garanciavállalással
kapcsolatos megtérülés
Immateriális javak, ingatlan,
egyéb tárgyi eszköz,
részvény, részesedés, vállalat
6.
értékesítéséből vagy
privatizációból származó
bevétel

0

2022. év

0

Összesen

0

0

Saját bevételek összesen

58.200.000.-Ft

58.200.000.-Ft

58.200.000.-Ft

174.600.000.-Ft

Saját bevételek 50 %-a

29.100.000.-Ft

29.100.000.-Ft

29.100.000.-Ft

87.300.000.-Ft

Saját bevételek 50 %-a és az
adósságot keletkeztető
ügyletekből származó
fizetési kötelezettség
különbsége

18.335.000.-Ft

19.541.000.-Ft

19.741.000.-Ft

57.617.000.-Ft

Koroncó
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
az
Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény
29/A. §-ában
foglalt kötelezettsége alapján a fentiek szerint határozza meg
az önkormányzat 2020-2022 évekre vonatozó középtávú tervét.
Határidő: azonnal
Felelős: Radicsné Kincses Mária

polgármester

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő vett részt, a
Képviselő-testület
6
igen
szavazattal,
ellenszavazat
és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
20/2019.(III.07.)Határozat
Koroncó
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 29/A. §
bekezdésében foglaltak, valamint a Magyarország gazdasági
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (Stabilitási
törvény) 3. § (1) bekezdése, továbbá az adósságot keletkeztető
ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló
353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet alapján az Önkormányzat
saját bevételeit és adóssággal kapcsolatos kötelezettségeit
tartalmazó, költségvetési évet követő három évre szóló
„kitekintést” az alábbiak szerint állapítja meg:
1./ Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségek

Adatok Forintban

Kötelezettség jogcíme
Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés
szerinti adósságot keletkeztető
ügylet típusa és azon belül az
adott kötelezettségek
a.)Hitel, kölcsön felvétele
jogcímen belül a kötelezettségek
1. Fejlesztési célú hitel

2020. év

2021. év

0

2022. év

0

Összesen

0

0

9.640.000.- 9.440.000.- 9.240.000.28.320.000.-Ft
Ft
Ft
Ft

b.)A számvitelről szóló törvény
szerinti hitelviszonyt
megtestesítő értékpapír
forgalomba hozatala jogcímen
belüli kötelezettségek
1.
c.)Váltó kibocsátása jogcímen
belüli kötelezettség
1.
d.) A számvitelről szóló törvény
szerinti pénzügyi lízing
igénybevétele jogcímen belüli
kötelezettségek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

f.)Szerződésben kapott, legalább
365 nap időtartamú halasztott
fizetés, részletfizetés és még ki
nem fizetett ellenérték miatti
kötelezettség jogcímen belüli
kötelezettség

1.125.000.119.000.-Ft 119.000.-Ft
Ft

1.363.000.-Ft

1. GYHG pályázati önrész

1.006.000.Ft

0

1.006.000.-Ft

119.000.-Ft 119.000.-Ft 119.000.-Ft

357.000.-Ft

1.
e.)Visszavásárlási kötelezettség
kikötésével megkötött adásvételi szerződés miatti
kötelezettség jogcímen belüli
kötelezettség
1.

CAMINUS szemünk fénye
program
g.)hitelintézetek által,
származékos műveletek
különbözeteként az
Államadósság Kezelő Központ
Zrt.-nél elhelyezett fedezeti
betétek jogcímen belüli
kötelezettség
2.

0

0

0

0

0

1.
Adósságot keletkeztető
ügyletekből származó
fizetési kötelezettség

10.765.000- 9.559.000.- 9.359.000.29.683.000.-Ft
Ft
Ft
Ft

Saját bevételek a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. §. (1) bek.
szerint

Megnevezés
Helyi és települési adóból
származó bevételek
Önkormányzati vagyon és az
önkormányzatot megillető
vagyoni értékű jog
2.
értékesítéséből és
hasznosításából származó
bevétel
Osztalék, koncessziós díj és
3.
hozambevétel
1.

2020. év

2021 év

58.000.000.-Ft

58.000.000.-Ft

58.000.000.-Ft

174.000.000.-Forint

0

0

0

0

0

0

0

0

200.000.-Ft

200.000.-Ft

200.000.-Ft

600.000.-Ft

0

0

0

0

4. Bírság-, pótlék- és díjbevétel
Kezesség-, illetve
5. garanciavállalással
kapcsolatos megtérülés
Immateriális javak, ingatlan,
egyéb tárgyi eszköz,
részvény, részesedés, vállalat
6.
értékesítéséből vagy
privatizációból származó
bevétel

0

2022. év

0

Összesen

0

0

Saját bevételek összesen

58.200.000.-Ft 58.200.000.-Ft

58.200.000.-Ft

174.600.000.-Ft

Saját bevételek 50 %-a

29.100.000.-Ft 29.100.000.-Ft

29.100.000.-Ft

87.300.000.-Ft

Saját bevételek 50 %-a és az
adósságot keletkeztető
ügyletekből származó
fizetési kötelezettség
különbsége

18.335.000.-Ft 19.541.000.-Ft

19.741.000.-Ft

57.617.000.-Ft

Koroncó
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
az
Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény
29/A. §-ában
foglalt kötelezettsége alapján a fentiek szerint határozza meg
az önkormányzat 2020-2022 évekre vonatozó középtávú tervét.
Határidő: azonnal
Felelős: Radicsné Kincses Mária

polgármester

Radicsné Kincses Mária polgármester a mellékletben
rendelet tervezetet teszi fel szavazásra.

szereplő

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő vett részt, a
Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal ellenszavazat
és
tartózkodás
nélkül
elfogadta
és
megalkotta
a
4/2019.(III.07.) RENDELETÉT. (12. sz. melléklet)

7/A.NAPIREND
Tárgya: Döntést igénylő ügyek – Helyi adórendelet módosítása
Írásos előterjesztés a 13. sz. mellékletben, rendelettervezet a
14. sz. mellékletben.
Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke:
Beszámol
arról,
hogy
napirendet
a
Pénzügyi
és
Településstratégiai Bizottság megtárgyalta, a rendelet-tervezet
elfogadását javasolja.
Radicsné Kincses Mária polgármester a mellékletben szereplő
rendelet tervezetet teszi fel szavazásra.
Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő vett részt, a
Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal ellenszavazat
és
tartózkodás
nélkül
elfogadta
és
megalkotta
a
5/2019.(III.07.) RENDELETÉT. (15. sz. melléklet)

7/B.NAPIREND
Tárgya:
Döntést
igénylő
ügyek
–
munkaerőhiányának kiküszöbölése érdekében

Döntés

az

óvoda

Írásos előterjesztés a 16. sz. mellékletben.
Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke:
Beszámol
arról,
hogy
napirendet
a
Településstratégiai
Bizottság
megtárgyalta,
javaslatok elfogadását javasolja.

Pénzügyi
és
a
határozati

Radicsné Kincses Mária polgármester
javaslatát teszi fel szavazásra:

az

alábbi

határozati

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Koroncó Község Önkormányzata fenntartásában lévő Koroncói
Tulipános Napközi Otthonos Óvoda működőképességének biztosítása,
a munkaerőhiány kiküszöbölése érdekében engedélyezi két fő
pedagógiai
asszisztens
alkalmazását
határozott
idejű
szerződéssel mindaddig, amíg a folyamatos pályáztatás alatt lévő
óvodapedagógusi
álláshelyek
óvodapedagógusi
képesítéssel
rendelkező közalkalmazottal betöltésre nem kerülnek
Határidő: azonnal
Felelős: intézményvezető
Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő vett részt, a
Képviselő-testület
6
igen
szavazattal,
ellenszavazat
és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
21/2019.(III.06.)Határozat
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Koroncó Község Önkormányzata fenntartásában lévő Koroncói
Tulipános Napközi Otthonos Óvoda működőképességének biztosítása,
a munkaerőhiány kiküszöbölése érdekében engedélyezi két fő
pedagógiai
asszisztens
alkalmazását
határozott
idejű
szerződéssel mindaddig, amíg a folyamatos pályáztatás alatt lévő
óvodapedagógusi
álláshelyek
óvodapedagógusi
képesítéssel
rendelkező közalkalmazottal betöltésre nem kerülnek
Határidő: azonnal
Felelős: intézményvezető

Radicsné Kincses Mária polgármester
javaslatát teszi fel szavazásra:

az

alábbi

határozati

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Koroncó Község Önkormányzata fenntartásában lévő Koroncói
Tulipános Napközi Otthonos Óvoda két óvodapedagógusi álláshelyre
pályakezdő
óvodapedagógus
alkalmazása
esetén
2019.
évi
költségvetése terhére 550.000.-Ft összegű bérkiegészítésre
felhasználható keretösszeget biztosít, amely az intézményi
költségvetésbe betervezett, személyi jellegű bérelőirányzat
fedezetet biztosít.
Határidő: azonnal
Felelős: intézményvezető

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő vett részt, a
Képviselő-testület
6
igen
szavazattal,
ellenszavazat
és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
22/2019.(III.06.)Határozat
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Koroncó Község Önkormányzata fenntartásában lévő Koroncói
Tulipános Napközi Otthonos Óvoda két óvodapedagógusi álláshelyre
pályakezdő
óvodapedagógus
alkalmazása
esetén
2019.
évi
költségvetése terhére 550.000.-Ft összegű bérkiegészítésre
felhasználható keretösszeget biztosít, amely az intézményi
költségvetésbe betervezett, személyi jellegű bérelőirányzat
fedezetet biztosít.
Határidő: azonnal
Felelős: intézményvezető

7/C.NAPIREND
Tárgya: Döntést igénylő ügyek – KKSSZE Teke Szakosztály 2018.
évben fel nem használt támogatása
Írásos előterjesztés a 17. sz. mellékletben.
Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke:
Beszámol
arról,
hogy
napirendet
a
Településstratégiai
Bizottság
megtárgyalta,
javaslatok elfogadását javasolja.
Radicsné Kincses Mária polgármester
javaslatát teszi fel szavazásra:

az

Pénzügyi
és
a
határozati

alábbi

határozati

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a civil szervezetek 2018. évi támogatási keretéből a Koroncó
Községi Sportés Szabadidősport Egyesület Amatőr Teke
Szakosztályának megítélt, de általuk igénybe nem vett 100.000.Ft-os összeg erejéig az Önkormányzat a tekepályára tekegolyókat
szerez be az elhasználódott sporteszközök lecserélésére.
Határidő: 2019. április 30.
Felelős: polgármester, jegyző
Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő vett részt, a
Képviselő-testület
6
igen
szavazattal,
ellenszavazat
és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

23/2019.(III.06.)Határozat
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a civil szervezetek 2018. évi támogatási keretéből a Koroncó
Községi Sportés Szabadidősport Egyesület Amatőr Teke
Szakosztályának megítélt, de általuk igénybe nem vett 100.000.Ft-os összeg erejéig az Önkormányzat a tekepályára tekegolyókat
szerez be az elhasználódott sporteszközök lecserélésére.
Határidő: 2019. április 30.
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
polgármester

dr. Cseresznyák Klára
jegyző

