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KÉPVISELŐTESTÜLETE 

9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 

 

 

1069/2019 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 

Polgármesteri Hivatal nagytermében 2019. április 10-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 

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 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 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 napirend tárgyalási sorrendre az alábbiak szerint 

tesz javaslatot: 

 

 

 

1. Napirend 

Döntést igénylő ügy – Módosított kitekintő határozat 

    Előadó: Radicsné Kincses Mária 



Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 2019. 

április 10-én 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: 

 

24/2019.(IV.10.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 2019. 

április 10-én megtartott ülés napirendi pontjait elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

 

 

 

 

1.NAPIREND 

 
Tárgya: Döntést igénylő ügyek – Régi Orvosi rendelő értékesítése 

 

 

Gaál Jenőné Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke: 

 

Beszámol arról, hogy napirendet a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság megtárgyalta, a határozati 

javaslat elfogadását javasolja.  

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

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 

jogcímen belül a 

kötelezettségek  

0 0 0 0 

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 

forgalomba hozatala 

jogcímen belüli 

kötelezettségek  

0 0 0 0 

1.           

c.)Váltó kibocsátása jogcímen 

belüli kötelezettség 
0 0 0 0 

1.           

d.) A számvitelről szóló 

törvény szerinti pénzügyi 

lízing igénybevétele jogcímen 

belüli kötelezettségek 

0 0 0 0 

1.           

e.)Visszavásárlási 

kötelezettség kikötésével 

megkötött adás-vételi 

szerződés miatti kötelezettség 

jogcímen belüli kötelezettség 

0 0 0 0 

1.           

f.)Szerződésben kapott, 

legalább 365 nap időtartamú 

halasztott fizetés, 

részletfizetés és még ki nem 

fizetett ellenérték miatti 

kötelezettség jogcímen belüli 

kötelezettség 

1.125.000.-Ft 119.000.-Ft 119.000.-Ft 
1.363.000.-

Ft 

1.  GYHG pályázati önrész  1.006.000.-Ft  0  0  
1.006.000.-

Ft  



2. 
CAMINUS szemünk fénye 

program 
119.000.-Ft 119.000.-Ft 119.000.-Ft 357.000.-Ft 

g.)hitelintézetek által, 

származékos műveletek 

különbözeteként az 

Államadósság Kezelő 

Központ Zrt.-nél elhelyezett 

fedezeti betétek jogcímen 

belüli kötelezettség 

0 0 0 0 

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 2020. év 2021 év 2022. év Összesen 

1. 
Helyi és települési adóból 

származó bevételek 
49.000.000.-Ft 49.000.000.-Ft 49.000.000.-Ft 147.000.000.-Forint 

2. 

Önkormányzati vagyon és 

az önkormányzatot 

megillető vagyoni értékű 

jog értékesítéséből és 

hasznosításából származó 

bevétel 

0 0 0 0 

3. 
Osztalék, koncessziós díj 

és hozambevétel 
0 0 0 0 

4. 
Bírság-, pótlék- és 

díjbevétel 
200.000.-Ft 200.000.-Ft 200.000.-Ft 600.000.-Ft 

5. 

Kezesség-, illetve 

garanciavállalással 

kapcsolatos megtérülés 

0 0 0 0 

6. 

Immateriális javak, 

ingatlan, egyéb tárgyi 

eszköz, részvény, 

részesedés, vállalat 

értékesítéséből vagy 

privatizációból származó 

bevétel  

 0  0  0  0 

  Saját bevételek összesen 49.200.000.-Ft 49.200.000.-Ft 49.200.000.-Ft 147.600.000.-Ft 

      

  Saját bevételek 50 %-a 24.600.000.-Ft 24.600.000.-Ft 24.600.000.-Ft 73.800.000.-Ft 

      



      

  

Saját bevételek 50 %-a és 

az adósságot keletkeztető 

ügyletekből származó 

fizetési kötelezettség 

különbsége 

13.835.000.-Ft 15.041.000.-Ft 15.241.000.-Ft 44.117.000.-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: 

 

 25/2019.(IV.10.)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 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 

jogcímen belül a 

kötelezettségek  

0 0 0 0 

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 

forgalomba hozatala 

jogcímen belüli 

kötelezettségek  

0 0 0 0 

1.           

c.)Váltó kibocsátása jogcímen 

belüli kötelezettség 
0 0 0 0 

1.           

d.) A számvitelről szóló 

törvény szerinti pénzügyi 

lízing igénybevétele jogcímen 

belüli kötelezettségek 

0 0 0 0 

1.           

e.)Visszavásárlási 

kötelezettség kikötésével 

megkötött adás-vételi 

szerződés miatti kötelezettség 

jogcímen belüli kötelezettség 

0 0 0 0 

1.           

f.)Szerződésben kapott, 

legalább 365 nap időtartamú 

halasztott fizetés, 

részletfizetés és még ki nem 

fizetett ellenérték miatti 

kötelezettség jogcímen belüli 

kötelezettség 

1.125.000.-Ft 119.000.-Ft 119.000.-Ft 1.363.000.-Ft 

1.  GYHG pályázati önrész 1.006.000.-Ft  0  0  1.006.000.-Ft  

2. 
CAMINUS szemünk fénye 

program 
119.000.-Ft 119.000.-Ft 119.000.-Ft 357.000.-Ft 

g.)hitelintézetek által, 

származékos műveletek 

különbözeteként az 

Államadósság Kezelő 

Központ Zrt.-nél elhelyezett 

fedezeti betétek jogcímen 

belüli kötelezettség 

0 0 0 0 

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 2020. év 2021 év 2022. év Összesen 

1. 
Helyi és települési adóból 

származó bevételek 
49.000.000.-Ft 49.000.000.-Ft 49.000.000.-Ft 147.000.000.-Forint 

2. 

Önkormányzati vagyon és 

az önkormányzatot 

megillető vagyoni értékű 

jog értékesítéséből és 

hasznosításából származó 

bevétel 

0 0 0 0 

3. 
Osztalék, koncessziós díj 

és hozambevétel 
0 0 0 0 

4. 
Bírság-, pótlék- és 

díjbevétel 
200.000.-Ft 200.000.-Ft 200.000.-Ft 600.000.-Ft 

5. 

Kezesség-, illetve 

garanciavállalással 

kapcsolatos megtérülés 

0 0 0 0 

6. 

Immateriális javak, 

ingatlan, egyéb tárgyi 

eszköz, részvény, 

részesedés, vállalat 

értékesítéséből vagy 

privatizációból származó 

bevétel  

 0  0  0  0 

  Saját bevételek összesen 49.200.000.-Ft 49.200.000.-Ft 49.200.000.-Ft 147.600.000.-Ft 

      

  Saját bevételek 50 %-a 24.600.000.-Ft 24.600.000.-Ft 24.600.000.-Ft 73.800.000.-Ft 

      
      

  

Saját bevételek 50 %-a és 

az adósságot keletkeztető 

ügyletekből származó 

fizetési kötelezettség 

különbsége 

13.835.000.-Ft 15.041.000.-Ft 15.241.000.-Ft 44.117.000.-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 



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 

 


