
          FEJÉR MEGYE 
CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete,  
2012. szeptember 7.-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. 

 

 

 

 

Határozat: 

236/2012. (IX.7.) ÖNHIKI támogatás benyújtásáról 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



J e g y z ő k ö n y v  
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dr. Venguszt Beatrix polgármester 
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   dr. Nagy István  alpolgármester  
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Kővári Csilla  képviselő 
Setét Vilmos   képviselő  
dr. Szeredi Péter  képviselő   

   Dornyiné  
   Eigner Ágnes  képviselő  
 
Jelenlévő meghívottak: 
   Tóth Jánosné   jegyző 

Nagyné John Ágnes önkormányzati irodavezető  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

Köszöntötte a  rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy az 
ülés határozatképes, mivel a 9 fős képviselő-testületből 9 fő az ülésen jelen van. Javaslatot tett a 
meghívóban kiadott napirendi pont tárgyalására. 
Megkérdezi, hogy van- e valakinek új napirendi pont felvételére javaslata, vagy módosító indítványa? 
Módosító indítvány, illetve újabb napirendi pont felvételére javaslat nem hangzott el. Jegyzőkönyv 
hitelesítőnek dr. Nagy István alpolgármestert és Csillag Tibor  képviselőt javasolta. A meghívóban 
kiadott napirendi pontot, valamint a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot szavazásra 
bocsátotta.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a meghívóban kiadott 
napirendi pontot elfogadta.  dr. Nagy István alpolgármestert és Csillag Tibor képviselőt jegyzőkönyv 
hitelesítőnek megválasztotta. 
 
Napirendi pont: 
 
01./ÖNHIKI támogatás benyújtásáról   
      Előterjesztő: Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 
      Előzetesen véleményezi: Pénzügyi és Jogi Bizottság   
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
A napirendi pontot előzetesen véleményezte a Pénzügyi és Jogi Bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, 
hogy tájékoztassa a jelenlévőket a bizottsági javaslatról. 
 
dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság tagja:  
A Pénzügyi és Jogi Bizottsága egyhangú szavazattal javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztett 
határozati javaslat elfogadását.  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el, ezért a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta. 
 



Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 
236/2012. (IX.7.) határozata 

ÖNHIKI támogatás benyújtásáról 

 
1. Csákvár Nagyközség Önkormányzatának 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 támogatására.  

2. Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos 
helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatásának igényléséhez a fenti törvény 
alapján a következő nyilatkozatot teszi: 
 
I. A települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1.-jén 5.243 fő és önálló 

Polgármesteri Hivatalt tart fenn, mely 3 településre vonatkozóan lát el körjegyzői  
feladatokat. 

  
II. A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2012. évben ilyen 

jogcímen 104.130 ezer forint összegű bevételt tervezett.  
 

III. Az önkormányzat 2012. évi módosított költségvetési rendeletét 16.918 ezer forint 
összegű működési célú hiánnyal fogadta el. 

 
IV. Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra kötelezett, a 

könyvvizsgáló a 2011. évi költségvetési beszámolót záradékolta. 
 
V. Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) 

bekezdés a.) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok 
követelményeinek megfelel. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester: 
Megkérdezte, hogy van- e valakinek bejelentése? 
 
Bejelentés nem hangzott el, ezért a rendkívüli nyilvános ülésen való részvételt megköszönte és az 
ülést berekesztette.  
 

- kmf - 
 

 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix                                                             Tóth Jánosné  
polgármester                                                                               jegyző 
 
 
 
Dr. Nagy István        Csillag Tibor  
jegyzőkönyv hitelesítő        jegyzőkönyv hitelesítő  


