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Felsőpetény község Önkormányzatának Képviselő-testülete   
2012. május 29-n 18.00 órai kezdettel  

rendkívüli ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom. 
 

Az ülés helye: Községháza Felsőpetény 
 
 
 

Napirend 
 
 

 tárgya         előadója 
 
 
 
1. Döntés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő    Fedor István 
önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény    polgármester 
benyújtásáról   
    
 
Felsőpetény, 2012. május 22.  
 
 
 
 
 
 
 
        Fedor István sk.    
        Polgármester  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jegyzőkönyv 

 
Felvéve Felsőpetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 29-én 18. 00 
órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről 

 
Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint Fedor István polgármester és 4 fő képviselő, 
Boróka László körjegyző valamint Holecné Gulyás Erzsébet jegyzőkönyvvezető.   
 
Fedor István polgármester köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ívből megállapította, hogy az 
5 fős képviselő-testület jelen van, az ülést határozatképesnek nyilvánította, azt megnyitotta. 
Javasolta a meghívóban szereplő napirend rendkívüli ülésen történő tárgyalását, az ügy 
aktualitása miatt.  
 
Felsőpetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének képviselői, napirendet módosító és 
kiegészítő javaslattal nem éltek, a napirend tárgyalására tett javaslatot egyhangúan elfogadták.  
 
Felsőpetény község képviselő-testülete a polgármesternek a napirendre vonatkozó indítványát 
5 szavazattal 0 szavazat ellenében elfogadta és az alábbi napirendet tárgyalta: 
 

Napirend 
 tárgya         előadója 
 
1. Döntés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő    Fedor István 
önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény    polgármester 
benyújtásáról   
 
 
1./ Döntés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi 
támogatására vonatkozó igény benyújtásáról  
Előadó: Fedor István polgármester  

Fedor István polgármester javasolta a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati 
javaslat elfogadását az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 
támogatására vonatkozóan. Kérte a határozati javaslathoz kapcsolódó észrevételeit.   
 
Kérdés, hozzászólás: nem volt.  
 
Fedor István polgármester ezt követően előterjesztését a képviselő-testületnek elfogadásra 
ajánlotta, azt szavazásra bocsátotta.  
 
Felsőpetény község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 szavazattal 0 szavazat ellenében a 
határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  
 
 
 
 
 
 
 
 



Felsőpetény község Önkormányzata Képviselő-testületének 
25/2012.(05.29.) számú határozata  
 

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

1. Felsőpetény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi központi 
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. Felsőpetény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a megyei önkormányzati tartalékról, 
és 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. 

     b)  a települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1 000 fő alatti, és a 
Nőtincs székhelyű körjegyzőséghez tartozik.    x 

     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 
jogcímen 1 500 ezer forint összegű bevételt tervez.          x 
     b)  Megyei önkormányzat esetében a helyi adóbevételre vonatkozó feltétel nem 
releváns.  □ 
          
   III. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét vagy módosított költségvetési 
rendeletét 49.192 ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el. 
 
  IV.  a)  Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra nem 
kötelezett.  x 
     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.          □ 
V. Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 50.§. (1) bekezdés a) 
pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megfelel.  
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: polgármester  
 

Fedor István sk.       Boróka László sk. 
Polgármester         körjegyző  

 
 



Fedor István polgármester egyéb napirend és felvetés hiányában a rendkívüli ülést bezárta.  

 
K.m.f. 

 
 
 

Fedor István          Boróka László  
polgármester         körjegyző 
 
 
 
 
 
     Petényiné Huszár Judit 
     Jegyzőkönyv hitelesítő 


