
J E G Y Z Ő K Ö N Y V E K

Készült:  Bag Nagyközség Önkormányzat  2012. június 12-én rendkívüli  képviselő-testületi 
ülésén.

Jelen vannak:  Gyarmatiné Dr. Balatoni Gyöngyi  alpolgármester,   Antal István Lászlóné, 
Balázs János, Tábik Andrásné, Varga András képviselők

Meghívottak: Beke Andrea jegyző

Az alpolgármester köszöntötte a képviselőket, majd ismertette a napirendi pontot és felkérte 
a képviselő-testületet, hogy fogadják el.

Napirendi  pont:       a  megyei  önkormányzati  tartalék  /  az  önhibájukon  kívül  hátrányos 
helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról 

A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a napirendi pontot.

Gyarmatiné Dr. Balatoni Gyöngyi: Tisztelt Képviselő-testület! Önkormányzatunk jelenlegi 
anyagi helyzete következtében megpályáznánk a megyei önkormányzati tartalék alapra kiírt 
támogatást.  A  jelen  jogszabályt  úgy  alakították,  hogy  reményeink  szerint  a  feltételeknek 
megfelelünk. Ezért javaslom a támogatás igénylését.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

35/2012. (VI. 12.) számú Képviselő-testületi határozat

Bag  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  helyi  önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított  jogkörében eljárva, az alábbi határozatot 
hozta: 

 
1. Bag  Nagyközség  Képviselő-testülete  a  Magyarország  2012.  évi  központi 
költségvetéséről  szóló  2011.  évi  CLXXXVIII.  törvény 6.  melléklet  2.  pontja  alapján 
(továbbiakban 6. melléklet) támogatási igényt nyújt be a megyei önkormányzati tartalékból 
származó támogatásra, vagy az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 
2012. évi támogatására, 100.000.000 Ft összegben, vissza nem térítendő támogatásra.

2.  Bag  Nagyközség  Képviselő-testülete  a  megyei  önkormányzati  tartalékról,  és  az 
önhibájukon  kívül  hátrányos  helyzetben  lévő  önkormányzatok  2012.  évi  támogatásának 
igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi: 

 I. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét költségvetési rendeletét 



    5/2012.(II.23.) 260 000 ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el. 

 II. )  A  települési  önkormányzat  helyi  adó  bevezetéséről  döntött  1994-ben  a 
2/1994.sz.rendeletében és 2012. évben ilyen jogcímen 35.000.000 ezer forint összegű bevételt 
tervez. 
     
III. Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra  
      kötelezett. 

IV.  Kötelező  könyvvizsgálat  esetén  az  önkormányzat  2011.  évi  zárszámadását  a 
könyvvizsgáló elfogadta.( 9/2012.(IV.26. sz.rend.)

V. Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés 
a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megfelel. 

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző

Ezután az alpolgármester asszony megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.

-k.m.f.-

            Gyarmatiné Dr. Balatoni Gyöngyi             Beke Andrea
                           alpolgármester        jegyző


