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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült Nyírgelse Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2011. 
szeptember 12-én megtartott rendkívüli testületi üléséről. 

 

Jelen vannak: Görög László polgármester, Molnárné Goda Gabriella 
alpolgármester, Kapási József, Gyurkovics Anna képviselők. 

Igazoltan maradt távol: Pintye Magdolna, Pócsi Józsefné, Kulin Béla 
képviselők.  

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Lakatos Péter jegyző 

Görög László polgármester köszönti a megjelenteket. 

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület határozatképes, mivel 4 fő képviselő 
jelen van.  

Javaslatot tesz az ülés napirendi pontjának az elfogadására.  

A Képviselő- testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal elfogadja a napirendi 
pontot. 

1./ ÖNHIKI II. ütem pályázat beadásáról döntés 

1./ Napirend: ÖNHIKI II. ütem pályázat beadásáról döntés 

Görög László polgármester: Azért van szükség a döntés meghozatalára, mert 
ma van a pályázat beadási határideje, s a Képviselő- testületnek határozatot kell 
hoznia arról, hogy be kívánja e adni a pályázatot. 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Képviselő- testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 

    Nyírgelse Község Önkormányzat 

    Képviselő- testületének 

    59/2011.(IX.12.) h a t á r o z a t a  



az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő 
önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó 
igény benyújtásáról 

A Képviselő- testület 

1./ Nyírgelse Község Önkormányzata Képviselő- 
testülete a Magyar Köztársaság 2011. évi 
költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. Törvény 6. 
számú melléklet 2. pontja alapján (továbbiakban 6. 
számú melléklet) támogatási igényt nyújt be az 
önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő 
önkormányzatok számára. 

2./ Nyírgelse Község Önkormányzat Képviselő- 
testülete az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben 
lévő önkormányzatok támogatásának igényléséhez a 
fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi: 

I. A települési önkormányzat lakosságszáma 2010. 
január 1-jén 1000 fő, vagy a feletti,  

II. A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről 
döntött és 2011. évben ilyen jogcímen 49.314 ezer 
forint összegű bevételt tervez.  

III. Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét 
vagy módosított költségvetési rendeletét 11.775 ezer 
forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el. 

IV. Az önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 
2011. évben nem haladja meg az Ötv. 88.§. (2) 
bekezdés szerinti éves kötelezettségvállalás felső 
határát. 

V. Az Önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező 
könyvvizsgálatra nem kötelezett.  

 

 



Görög László polgármester mindenkinek megköszöni a részvételt, s az ülést 
bezárja. 

k.m.f. 

      Görög László                 Dr. Lakatos Péter 

      polgármester                jegyző 

 

     Gyurkovics Anna                                Kapási József 

jegyzőkönyv hitelesítő        jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 

 

 

 

 


