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Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

12/2015. 
 

J E G Y ZŐ K Ö N Y V E  
 
 
Készült: 2015. július 23-án 1800 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről 

Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme, 2657 Tolmács, Kovács Géza tér 13. 

Az ülés vezetője: Hajnis Ferenc polgármester 

Jelen vannak: Hajnis Ferenc  polgármester 
 Dudás Gergely alpolgármester 
 Csehek József képviselő 
 Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
 Hámori Imréné képviselő 
 Torma Andrea jegyző 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester: 
Köszöntöm a képviselőket. Megállapítom, hogy az 5 fő képviselő-testületi tagból 5 fő jelen van, így az ülés 
határozatképes és azt megnyitom. 
Jegyzőkönyv hitelesítőként felkérem Dudás Gergely alpolgármestert.  
A javaslatot a Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
A képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendet egyhangúlag elfogadta, és az alábbi napirendet tárgyalja: 
 
Napirend 

 
1. Fejlesztési célú kölcsön felvétele, kölcsönszerződés, kitekintő határozat 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc  polgármester 
 
 
 
1. Napirend  Fejlesztési célú kölcsön felvétele, kölcsönszerződés, kitekintő határozat 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A napirend előtt szeretném tájékoztatni a képviselő-testületet, hogy a Sportegyesület kérte, hogy a sportpálya 
mellett lévő vízelvezető árkot mélyíttessük meg. A House World Kft-nek van kisnyomtávú markológépe és a 
munkálatokat 165.100 Ft-ért vállalja. Tájékoztatom a testületet, hogy az erre vonatkozó szerződést megkötöttem 
velük, és a munkálatokat a mai napon már be is fejezték. 
És akkor a mai napirendünkről: a legutóbbi ülésen elfogadtuk, hogy 10 millió forint kölcsönt veszünk fel a bánki 
önkormányzattól, a földterületek megvásárlására. A kölcsönszerződésben, amit elfogadott a testület, az szerepel, 
hogy a 10 millió forintot az önkormányzati ciklusunk végén, 2019. szeptember 30-ig visszafizetjük. Tudjátok, 
hogy a kölcsönfelvételt engedélyeztetnünk kell a Kormánnyal. A kölcsön felvételének egyik feltétele, hogy a 
kölcsönből fakadó visszafizetési kötelezettség ne haladja meg az önkormányzat saját bevételeinek, vagyis a helyi 
adó bevételeknek az 50%-át. Nálunk ez 18 millió forint, tehát ha a 10 millió forintot egy naptári évben fizetnénk 
vissza, akkor a visszafizetési összeg meghaladja a saját bevételünk 50%-át, ezért nem engedélyeznék a hitel 
felvételét, ezért a kölcsön visszafizetését két részletben vállalnánk, felét, 5 milliót 2018-ben, a másik 5 milliót 
2019-ben. Ez azért nem jelent problémát, mert amúgy is úgy terveztük, hogy 1-2 év múlva, ha eladunk ipari 
területeket, az abból származó bevételtől már fizetnénk vissza a hitelből. Úgy gondolom, hogy 2018-ig vissza 
tudunk fizetni 5 millió forintot, vagy a föld eladásokból, vagy legrosszabb esetben a helyi adó bevételünkből. 
Tehát most arról kellene dönteni, hogy a múltkor elfogadott kölcsönszerződés úgy módosulna, hogy a kölcsön 
összegét két évben fizetnénk vissza, 5-5 millió Ft-ot. Ezen kívül a kölcsön engedélyezéséhez szükséges egy 
úgynevezett kitekintő határozat, ami arról szól, hogy a képviselő-testület határozatba foglalva prognosztizálja a 
kölcsön felvételének évében, és az azt követő három évben várható saját bevételeket és a kölcsönből fakadó 
kiadásokat. A határozati javaslat ezt is tartalmazza. A számítás úgy készült, hogy helyi adó változással nem 
kalkuláltunk, tehát a jelenlegi helyi adóztatási szabályozásra vonatkozóan nem tervezünk módosítást az érintett 
években. 
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Dudás Gergely alpolgármester 
Ha ez szükséges ahhoz, hogy a hitelt felvegyük, és meg tudjuk venni a földterületeket, akkor legyen így. 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, egyéb javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását és szavazásra tette fel a kérdést: Aki elfogadja, hogy 
fejlesztési célú kölcsönt úgy vegyük fel, hogy 5 millió forintot 2018. december 31-ig fizetünk vissza, 5 millió 
forintot pedig 2019. szeptember 30-ig, és aki elfogadja a határozati javaslatot az abban foglalt jövőre 
vonatkozóan prognosztizált adatokkal,  kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot:  
 

75/2015. (VII.23.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – fenntartva a fejlesztési célú 
kölcsön felvételére vonatkozó 72/2015. (VII.13.) határozatát – elfogadja, hogy a kölcsön 
összegének visszafizetése két részletben a következők szerint történjen: 5 millió forint 
2018. december 31-ig, 5 millió forint 2019. szeptember 30-ig. A képviselő-testület 
hozzájárul, hogy a 72/2015. (VII.13.) határozattal elfogadott kölcsönszerződés ennek 
megfelelően módosításra kerüljön, és felhatalmazza a polgármestert a kölcsön összegének 
visszafizetési határidejével módosított kölcsönszerződés aláírására. 
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 29/A.§ alapján saját bevételeinek összegét és adósságot keletkeztető 
ügyletéből eredő fizetési kötelezettségeinek összegét a költségvetési évre és a költségvetési 
évet követő három évre várhatóan az alábbiak szerint határozza meg. 

    forintban

Megnevezés 2015. évi 
előirányzat 

2016. évi 
várható 

előirányzat 

2017. évi 
várható 

előirányzat 

2018. évi 
várható 

előirányzat 

Saját bevételek         
Helyi adók 18 200 000 18 200 000 18 200 000 18 200 000
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek 350 000 350 000 350 000 350 000
Díjak, pótlékok, bírságok 250 000 250 000 250 000 250 000
Tárgyi eszközök értékesítése, vagyon-hasznosítás 
bevétele         
Részvények, részesedések értékesítése         
Vállalat értékesítés, privatizáció bevétele         
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés         

Saját bevételek mindösszesen: 18 800 000 18 800 000 18 800 000 18 800 000
Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos 
kötelezettségek         
Előző években keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség         

Hitelből eredő fizetési kötelezettség         
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség         
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő 
kötelezettség         
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség         
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség         
Halasztott fizetés, részletfizetés kötelezettsége         
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség         
Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési 
kötelezettség         

Tárgyévben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség         
Hitelből eredő fizetési kötelezettség         
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Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség 83 333 200 000 200 000 5 200 000
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő 
kötelezettség         
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség         
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség         
Halasztott fizetés, részletfizetés kötelezettsége         
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség         
Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési 
kötelezettség         
Adósságot keletkeztető ügylet kötelezettségei 

mindösszesen: 83 333 200 000 200 000 5 200 000
 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
 
További napirend és hozzászólás nem volt, a képviselő-testület a további napirendek tárgyalását zárt ülésen 
folytatta.  
 
 
 
 
 
 Hajnis Ferenc  Torma Andrea 
 polgármester jegyző 
 
 
 
A jegyzőkönyv hiteles. 

 
 
 

Dudás Gergely 
alpolgármester 


