
 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült:  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 

   2012. május 15-én megtartott rendkívüli ülésén 

 

Helye:   Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terme 

 

Jelen vannak: Bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna alpolgármester, 

   Artai Balázs képviselő, Csókás Zsolt képviselő, Kárpáti Hajnalka 

   képviselő, Kocsis Bálint képviselő, Krúdy Péter képviselő, 

   Dr. Balogh Lóránd jegyző, Simon Lászlóné jegyzőkönyvvezető 

 

Bechtold Tamás: Köszönti Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli 

ülésén megjelenteket. Megállapítja a testületi ülés határozatképes, mivel a 6+1 fő képviselői 

létszámból 7 fő jelen van. 

A jegyzőkönyv hitelesítésre felkéri Ádám Zsuzsanna alpolgármestert, Kocsis Bálint 

képviselőt, illetve jegyzőkönyv vezetésre Simon Lászlónét, amit a képviselő-testület 7 igen 

szavazattal elfogadott határozathozatal nélkül. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi napirendet elfogadja. 

 

Napirend 

Tárgy:          Előterjesztő  

 

1./ Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok  Bechtold Tamás 

     2012. áprilisi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról  polgármester 

    szóló 48/2012.(IV.26.) számú határozatának módosításáról 

 

1. Napirend 

 

Tárgy: Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok  2012. áprilisi 

támogatására vonatkozó igény benyújtásáról szóló 48/2012.(IV.26.) számú határozatának 

módosításáról 

 

Bechtold Tamás: Az ÖNHIKI pályázatra hiánypótlás, ill. észrevétel érkezett, mely a 

képviselő-testület határozatának módosítását igényli. Nevezetesen a helyi adóbevétel összegét 

kell módosítani, mivel az eredeti határozatban a 2012. évre tervezett adóbevétel szerepel, de a 

4,5 mFt adókintlévőséget is figyelembe kell venni, így a tervezett bevételt 33.500 ezer 

forinttal kell tervezni. 

 

Kárpáti Hajnalka: A pályázat elbírálásnál az esélyünket nem rontja a nagyobb összeg? 

 

Bechtold Tamás: Nem rontja az esélyünket, sőt nagyon jó az adóbehajtás mértéke Válon. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot. 

 

 

 



Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

63/2012. (V. 15.) számú határozata 

az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. év áprilisi 

támogatására vonatkozó igény benyújtásáról szóló 48/2012. (IV. 26.) számú 

határozatának módosításáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos 

helyzetben lévő önkormányzatok 2012. év áprilisi támogatására vonatkozó igény 

benyújtásáról szóló 48/2012. (IV. 26.) számú határozatát módosítja az alábbiak szerint: 

1. Vál Község Képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről 

szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján 

(továbbiakban 6. számú melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül 

hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására. 

2. A Képviselő-testület az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 

2012. évi támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő 

nyilatkozatot teszi: 

I. A települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január l-jén 1.000 fő, vagy a 

feletti. 

II. A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2011. évben ilyen 

jogcímen 33.500 ezer forint összegű bevételt tervez. 

III. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét vagy módosított 

költségvetési rendeletét 49.537 ezer forint összegű működési célú hiánnyal 

fogadta el. 

IV. a) Az Önkormányzat az Ötv. Szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra 

kötelezett. 

b) Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2011. évi zárszámadását a 

könyvvizsgáló elfogadta. 

V. Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 50. § (1) 

bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok 

követelményeinek megfelel. 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Több kérdés, felvetés nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt és az ülést 8 

óra 20 perckor bezárja. 

 

-k.m.f.- 

 

 

 Bechtold Tamás     Dr. Balogh Lóránd 

 polgármester             jegyző 

 

 

 Ádám Zsuzsanna     Kocsis Bálint 

 hitelesítő      hitelesítő 


