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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának
             Képviselő-testülete 

KISZOMBOR

Tisztelt Képviselő-testület!

Kiszombor  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  127/2012.(IV.  26.)  KNÖT 
határozatával  döntött  arról,  hogy  támogatási  igényt  nyújt  be  a  Magyarország  2012.  évi 
központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. melléklet 2. pontja alapján 
az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására.
Az Önkormányzat 13.407.000,- Ft támogatásban részesült.

Fenti célú támogatási igény ismételt benyújtására 2012. szeptember 10. napjáig van lehetőség, 
ezért  javaslom a Tisztelt  Képviselő-testületnek,  hogy másodszor is nyújtson be támogatási 
kérelmet.

Kiszombor, 2012. augusztus 23.

Tisztelettel:

Szegvári Ernőné
  polgármester



Tárgy: Pályázat benyújtása az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 
2012. évi támogatására

____/2012.(______) KNÖT h.
HATÁROZATI JAVASLAT

Kiszombor  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  pályázat 
benyújtása  az  önhibájukon  kívül  hátrányos  helyzetben  lévő  önkormányzatok  2012.  évi 
támogatására tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

Kiszombor  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Magyarország  2012.  évi 
központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. melléklet 2. pontja alapján 
támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 
2012. évi támogatására.

Kiszombor  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  önhibájukon  kívül 
hátrányos  helyzetben  lévő  önkormányzatok  2012.  évi  támogatásának  igényléséhez  a  fenti 
törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi:

1./ Kiszombor Nagyközség lakosságszáma 2011. január 1-jén 1000 fő feletti, 2011. január 1-
jei állapot szerint: 4.140 fő.

2./ Kiszombor Nagyközség Önkormányzata helyi adó bevezetéséről döntött és 2012. évben 
ilyen jogcímen 25.500 ezer forint összegű bevételt tervez.

3./ Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét 43.758 ezer forint összegű működési 
célú hiánnyal fogadta el, a módosított előirányzat 2012. június 30-án 30.351 ezer forint.

4./ Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra nem kötelezett. 

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

A Képviselő-testület felhatalmazza Szegvári Ernőné polgármestert a pályázattal kapcsolatos 
dokumentumok aláírására. 

A határozatról értesül:
- Szegvári Ernőné polgármester
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport
- Irattár


