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Kivonat 
a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2012. augusztus 23-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 

80/2012. (VIII. 23.) KT. sz. határozata 

A Képviselő-testület  

 a felhalmozódott működési kiadások csökkentése érdekében pályázatot nyújt be 

az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 

támogatásának második ütemére 30.097 ezer forint összegben.  

 A Képviselő-testület a 30.097 eFt pályázat benyújtásával egyetért. 

 

Felelős: Szőllős Sándor polgármester 

Határidő: azonnal  

 

1. sz. melléklet  
Igénylésazonosító:  123508 

Önkormányzat neve: Bocskaikert Községi Önkormányzat 

Megye: Hajdú-Bihar 

Jegyzőkönyvi kivonat  

Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testület   

2012. évi augusztus 23.-i ülésének jegyzőkönyvéből  

  80/2012. (VIII. 23.) határozata  

az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására 

vonatkozó igény benyújtásáról 

1. Bocskaikert Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi költségvetéséről 

szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján (a továbbiakban 6. számú 

melléklet) támogatási igényt nyújt be a megyei önkormányzati tartalékból származó támogatásra, vagy 

az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására. 

2   Bocskaikert Községi Önkormányzat 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. a) a települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1 000 fő, vagy a 

feletti, 3129 fő 

|x_| 

  b) a települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1 000 fő alatti, és 

a 

|_| 

    .................... székhelyű körjegyzőséghez tartozik. 



2 

 

  c) a települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1 000 fő alatti és   

    Körjegyzőséghez nem tartozik és a 6. számú melléklet 2.1.1. pontja szerint |_| 

    felmentéssel rendelkezik.   

  d) megyei önkormányzat esetében a lakosságszám és a körjegyzőségi feltétel 

nem 

|_| 

    releváns. 

II. a) A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2012. évben 

ilyen 

|x_| 

    jogcímen 39.000 ezer forint összegű bevételt tervez. 

  b) Megyei önkormányzat esetében a helyi adóbevételre vonatkozó feltétel nem |_| 

    releváns. 

III. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét vagy módosított költségvetési rendeletét 

  30 097 ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el.   

IV. a) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra nem 

kötelezett. 
|_| 

  b) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra kötelezett. |x_| 

  c) Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2011. évi zárszámadását a 

könyvvizsgáló elfogadta. 
|x_| 

  d) Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2011. évi zárszámadását a 

könyvvizsgáló elutasító záradékkal látta el. 
|_| 

V.  Az önkormányzat az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 50 § (1) 

bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok 

követelményeinek megfelel. 

x 

polgármester/elnök s. k.        (fő)jegyző s. k.  

A kiadmány hiteléül:  

Bocskaikert, 2012. 08.23. 

P. H. 

........................................... 

Aláírás 

Bocskaikert, 2012. augusztus 24. 

 

 

A kivonat hiteléül: 

 

    

Gonda Lajosné 

jegyzőkönyvvezető 


