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J E G Y Z İ K Ö N Y V 

 

Készült: a Kartal Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. szeptember 7-én 

18 órakor kezdıdı rendkívüli testületi ülésén. 

 

Tóth Ilkó Mihály polgármester a testületi ülést megnyitja, köszönti a Képviselı-testület 

tagjait, jegyzı asszonyt. Megállapítja, hogy a Képviselı-testület 8 megjelent fıvel 

határozatképes.  

 

A Képviselı-testület 8 igen egyhangú szavazattal a kiküldött napirendi pontot elfogadja. 

 

Jegyzıkönyv hitelesítınek Gergely László és Rehorovszky Gáborné képviselıket választja. 

 

 

1. AZ ÖNHIKI pályázat benyújtása 

Elıadó: Tóth Ilkó Mihály 

 

Tóth Ilkó Mihály: A költségvetési hiányt elsısorban az úgynevezett ÖNHIKI pályázaton való 

részvétellel szeretnénk csökkenteni. Elkészült a pályázat, kérem a testületet, hogy a határozat-

tervezetet fogadja el.  

 

Ismerteti a határozat-tervezetet. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester felteszi szavazásra a javaslatot. 

 

SZAVAZÁS 

 

A Képviselı-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

 

 

Kartal Nagyközség Képviselı-testületének 

24/2012.(IX.07.) számú  

h a t á r o z a t a 
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A Képviselı-testület 

 

a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérıl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. 

melléklet 2. pontja alapján (továbbiakban 6. melléklet) támogatási igényt nyújt be az 

önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok támogatására.  

 

Kartal Nagyközség Önkormányzata képviselı-testülete az önhibájukon kívül hátrányos 

helyzetben lévı önkormányzatok 2012. évi támogatásának igényléséhez a fenti törvény 

alapján a következı nyilatkozatot teszi: 

 

• A települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1000 fı, vagy a feletti. 

• A települési önkormányzat helyi adó bevezetésérıl döntött és 2012. évben ilyen 

jogcímen 49 195 ezer forint összegő bevételt tervez. 

• Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét vagy módosított költségvetési 

rendeletét 31 417 ezer forint összegő mőködési célú hiánnyal fogadta el. 

• Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelezı könyvvizsgálatra kötelezett. 

• Kötelezı könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2010. évi zárszámadását a 

könyvvizsgáló elfogadta. 

• Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) 

bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok 

követelményeinek megfelel. 

 

 

Több napirend nem volt, a polgármester megköszöni képviselık és a vendégek részvételét a 

rendkívüli ülést bezárja. 

Kmf. 

 

  Tóth Ilkó Mihály  Balogh Zoltánné 

  polgármester  jegyzı 

 

 

  Gergely László Rehorovszky Gáborné 

  jkv. hitelesítı  jkv. hitelesítı  


