
JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült:  Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 
  2012. szeptember 7-én 8.00 órakor megrendezett rendkívüli nyílt 

testületi üléséről. 
  
Helye:                          Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Polgármesteri Irodája 

(Alcsútdoboz, József Attila utca 5.) 
                                    
Jelen vannak:       Oláh Gyárfás polgármester, Tranker Tamás alpolgármester, Bárányos 

Gábor, Dr. Hargitai László, Dr. Gulyás László, Szabó Dániel, 
Komáromi Gáborné képviselők 

 
Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Petrin László körjegyző 
 
   
Oláh Gyárfás: Tisztelettel köszöntöm az ülésen megjelenteket, megállapítom, hogy 7 fővel a 
Képviselő-testület határozatképes.  
 
Köszöntöm Dr. Petrin László körjegyző urat. 
 
Szavazásra teszem fel a kérdést: Elfogadja-e a Képviselő-testület az ülésről szóló meghívóban 
szereplő napirendi pontot? 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi napirendet 
elfogadta: 

 
Napirend  

      Tárgy:          
 

1. Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi 
támogatására vonatkozó igény benyújtása, második forduló 

            Előadó: Dr. Petrin László körjegyző 
 

 
 
 

1. napirendi pont 
 
Tárgy: Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi 
támogatására vonatkozó igény benyújtása, második forduló 
Előterjesztő: Dr. Petrin László körjegyző 
 
Oláh Gyárfás: Mintegy 15 milló forintról van szó, ezt az összeget, csakúgy, mint az előző 
fordulóban elnyert pénzt, adósságtörlesztésre szeretnénk felhasználni. 
 
Dr. Petrin László: Hasonló összegre számíthatunk, mint az előző fordulóban. Többször már 
nincs lehetőség pályázni, ezzel kimerítjük a pályázati lehetőséget. Október hónapban 
számíthatunk a kedvező döntésre. Hiánypótlást még kérhet a pályázatkiíró, annak 
benyújtásához már nem lesz szükség testületi döntésre.  
 



A Képviselő-testület vita nélkül, 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 
                                       Alcsútdoboz Települési  Önkormányzat 

Képviselő- testületének 
69/2012. (IX. 7.) számú határozata 

 

az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására 
vonatkozó igény benyújtásáról 

1. Alcsútdoboz Települési 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 az önhibájukon kívül 
hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására. 

2. Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete az önhibájukon kívül 
hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 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. 
 

 

   II.  a)  A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2012. évben 
ilyen jogcímen 21.370 ezer forint összegű bevételt tervez. 
 

  

   III.  Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét vagy módosított költségvetési 
rendeletét 15.098 ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el. 

     
   IV. 

 
 
 V. 

 a)  Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra nem 
kötelezett. 
 
Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50.§ 
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok 
követelményeinek megfelel. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Határid ő: azonnal 

Felelős: polgármester, pénzügyi előadó 

 

 

 

 

 



Több hozzászólás nem volt. Oláh Gyárfás polgármester 8.00 óra 30 perckor az ülést 
bezárta. 

K.m.f. 
    
 
 

  Oláh Gyárfás    Dr. Petrin László 
        polgármester          körjegyző 

 


