A 3. napirendi ponthoz

Előterjesztés
Napirend:

ÖNHIKI beadásáról döntés meghozatala

Előterjesztő:

a polgármester

Előzmények:

-

Határozat - tervezet: az előterjesztés végén található.

I. A téma ismertetése:
Sajnos nem kell túlságosan részleteznem, hiszen mindenki előtt ismert, hogy mekkora
működési forráshiánnyal küszködik az önkormányzatunk. Tavaly is és idén is be kell adnunk
az ÖNHIKI-re a pályázatot.
Ezen pályázat beadásának és részletes szabályait a 3/2012. (III. 1.) BM rendelet tartalmazza,
melyet csatoltan megküldöm.
Két döntést kell meghozni ebben a témában:
- az egyik egy kötelező elem, a BM rendelet 8. melléklete szerint határozat,
- a másik pedig az ÖNHIKI benyújtásáról szóló határozat.
Az előterjesztés időpontjában még nem tudtuk pontosan meghatározni az igényelt támogatás
összegét, azt a Képviselő-Testületi ülésre prezentáljuk.

II. Alkalmazott jogszabályok:
1. 3/2012. (III. 1.) BM rendelet

III. A döntés anyagi kihatása:
-

IV. Határozat-tervezet:
Monostorpályi Község Önkormányzat
Képviselő-Testületének
…/2012. (…) számú
Határozata
az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatására
vonatkozó igény benyújtásáról
1. Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-Testülete Magyar Köztársaság 2012.
évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. melléklet 2. pontja
alapján támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő
(működési forráshiányos) települési önkormányzatok támogatására.
2. A pályázatban igényelt támogatás …………. Millió forint.

3. Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot határidőben nyújtsa be.
Határidő: 2012. április 30.
Felelős: a polgármester
Monostorpályi Község Önkormányzat
Képviselő-Testületének
…/2012. (…) számú
Határozata
a megyei önkormányzati tartalék / az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi
támogatására vonatkozó igény benyújtásáról
1. Monostorpályi Község Önkormányzat 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.
2. Monostorpályi Község 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 1000 fő, vagy a feletti.
x
b) a települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1000 fő alatti, és a ............... székhelyű
□
körjegyzőséghez tartozik.
c) a települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1000 fő alatti és körjegyzőséghez nem tartozik □
és a 6. melléklet 2. pontja szerint felmentéssel rendelkezik.
d) Megyei önkormányzat esetében az a)-c) pontokra vonatkozó feltétel nem releváns.
□
II. a) A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2012. évben ilyen jogcímen 15.000 ezer
forint összegű bevételt tervez.
b) Megyei önkormányzat esetében a helyi adóbevételre vonatkozó feltétel nem releváns.

x
□

III. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét vagy módosított költségvetési rendeletét 67.156 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.
c) Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2011. évi zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta.
d) Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2011. évi zárszámadását a könyvvizsgáló elutasító
záradékkal látta el.

x
□
□
□

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

x

Fent leírtakat figyelembe véve kérem a Tisztelt Képviselő-Testületet, hogy a határozat –
tervezetet elfogadni szíveskedjen.
(A határozat-tervezet elfogadása egyszerű többséget igényel.).

Monostorpályi, 2012. április 21.

Tisztelettel:

Szabó József
polgármester

