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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült 2010. április 21-én megtartott rendkívüli üléséről 
 
 
 
Az ülés helye: Városháza ülésterme 
 
Jelen vannak:  
Molnár Gyula polgármester, Halászné Kovács Éva alpolgármester, Ablonczy Gábor, Ámán 
István, Dobos Jánosné, Fenyvesiné Kabók Aranka, dr. Gulyás Attila, Kissné Korsós Ágnes, 
Krizsics János, Matula Jánosné, Vasaji László, Vörös Sándor képviselők (12 fő) 
 
 
Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Kovács Éva jegyző asszony, Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető 
 

Molnár Gyula polgármester úr 

Tisztelettel köszöntötte a képviselő-testület tagjait, a meghívottakat. Az ülés határozatképes, 
mivel 12 fő képviselő jelen van, így azt megnyitotta. 
 
Javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontot tárgyalja meg a testület. 
 
Képviselő-testület tagjai a meghívóban szereplő napirendet 12 igen szavazattal, ellenszavazat 
és határozathozatal nélkül az alábbiak szerint fogadták el: 
 

1./ ÖNHIKI pályázat benyújtása 
2./ Egyéb ügyek  

 
 
Molnár Gyula polgármester úr 
2010. április 26-ig lehetőség van az önhibáján kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő 
önkormányzatok számára támogatás benyújtására. Javaslom, hogy éljünk a lehetőséggel, 
próbáljuk meg a pályázatot benyújtani. 
 
Polgármester úr megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól van-e valakinek kérdése, véleménye 
az elhangzottakhoz?  
 
Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el, ezért polgármester úr megkérdezi a képviselő-
testület tagjaitól, ki ért egyet az említett pályázat benyújtásával? 
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 A képviselő-testület tagjai 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 

hozták: 

 
64/2010. sz. Kt.h. 
ÖNHIKI pályázat 
         H a t á r o z a t 
 
 
1./ Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2010. évi 
költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX törvény 45. § (1) bekezdése és 6. számú melléklet 1. 
pontja (továbbiakban: 6. számú melléklet) alapján támogatási igényt nyújt be az önhibájukon 
kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatására. 
 

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

I.       Az önkormányzat lakosságszáma 2009. január 1-jén 1000 fő feletti, 4132 fő. 
 
II. Az önkormányzat a polgármesteri hivatalon túl az alábbi intézményeket tartja  

                     fenn: 
- Petőfi Sándor Általános Iskola 

- Százszorszép Óvoda 

- Vikár Béla Művelődési Ház és Könyvtár 

- Összevont Egészségügyi és Szociális Intézmény 

III. Az önkormányzat lakosságszáma 2009. január 1-jén 1 500 fő feletti, 4132 fő. 

IV. 1. Az önkormányzat a 2009/2010. nevelési-, illetve tanévben nem vesz részt 
többcélú kistérségi társulás közoktatási feladatellátásában, és az általa 
fenntartott nevelési, oktatási intézmények (tagintézménnyel nem 
rendelkeznek), évfolyam-csoportonkénti kapacitás-kihasználtsága a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. számú melléklete I. 
Létszámhatárok cím alatti csoport, illetve osztály átlaglétszámának 

a. az óvodai csoportokban valamennyi nevelési évben, illetve az alapfokú 
oktatási  intézmények 1-3. és 5-7. évfolyamain együttesen a 75 %-át, eléri. 

V. Az önkormányzat helyi iparűzési adó, kommunális adó (helyi adók)  
         bevezetéséről döntött. Az önkormányzati költségvetésébe az adókból származó  
         bevétel betervezésre került, az önkormányzat a gazdálkodása során ebből 
         adóbevételt realizál. 
 
VI. a) Az önkormányzat a 2009. évi zárszámadására vonatkozóan az Ötv. 92/A. §-a  
         alapján könyvvizsgálatra kötelezett. 

 
3./ A képviselő-testület felkéri Molnár Gyula polgármestert, hogy a támogatási kérelmet 
nyújtsa be a területileg illetékes Magyar Államkincstárhoz.  
Határidő: 2009. április 26. 
Felelős: Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető 
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4./ Ezen határozatról értesül: 
- Molnár Gyula polgármester,  
- Gazdálkodási csoportvezető, Dunavecse 
- Magyar Államkincstár Kecskemét, Szabadság tér 1. 
 
 
A rendkívüli ülésen több napirend nem volt, polgármester úr megköszönte a képviselők 

munkáját, majd az ülést bezárta. 

 

 
Kmft. 

 
 
 
  Molnár Gyula      Kovács Éva 
                         Polgármester                                                       Jegyző 
 


