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NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL:

41/2009. (IV.07.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat

Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok 2009. évi 
támogatására vonatkozó igény benyújtásáról

A) Lesenceistvánd Képviselő-testülete (Közgyűlése) a Magyar Köztársaság 2009. évi 
költségvetéséről  szóló 2008.  évi  CII. törvény 17.  §  (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.

B) Lesenceistvánd Képviselő-testülete (Közgyűlése) az önhibájukon kívül hátrányos 
helyzetben  lévő  települési  önkormányzatok  támogatásának  igényléséhez  a  fenti 
törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi:

I. Az önkormányzat lakosságszáma 2008. január 1-jén 1 000 fő alatti, és a 
Lesenceistvánd székhelyű körjegyzőséghez tartozik.

II. Az  önkormányzat  a  polgármesteri  hivatalon  (körjegyzőségen)  túl 
intézmény(eke)t tart fenn.

III
.

Az önkormányzat  lakosságszáma 2008. január 1-jén 1 500 fő vagy az 
alatti és
2.1.  2008.  szeptember  1.  után  a  többcélú  kistérségi  társulások 
támogatása  keretében  ösztönzött  közoktatási  feladatait  társulásban 
(intézményi vagy többcélú kistérségi társulás keretében) látja el.
2.2. a többcélú kistérségi társulások támogatása keretében ösztönzött, az 
alábbiak  szerinti  feladatait  társulásban  (intézményi  vagy  többcélú 
kistérségi  társulás  keretében)  látja  el,  intézményeit  társulásban 
(intézményi társulásban) tartja fenn 2009. január 1. után:

- szociális alapszolgáltatási feladat:

 szociális étkeztetés;

 családsegítés;

 házi segítségnyújtás;

- gyermekjóléti alapellátási feladat:

 gyermekjóléti szolgáltatás;

IV Az önkormányzat
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1. a 2008/2009. nevelési-, illetve tanévben
1.1.  részt  vesz  a  többcélú  kistérségi  társulás  közoktatási 
feladatellátásában, és a többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím 
igénybevételéhez vállalt – 2008. évi költségvetési törvény 8. melléklet 
IV.  pont  Kiegészítő  szabályok  2.1.-2.2.  pontjában  meghatározott  – 
kapacitás-kihasználtsági feltételeknek 

a) megfelel.
2. a 2009/2010. nevelési-, illetve tanévben 

2.1.  részt  vesz  a  többcélú  kistérségi  társulás  közoktatási 
feladatellátásában, és a többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím 
igénybevételéhez vállalt – a költségvetési törvény 8. melléklet IV. pont 
Kiegészítő  szabályok  2.1.-2.2.  pontjában  (a  Kiegészítő  szabályok  2.3. 
pontja  figyelembevételével) meghatározott  –  kapacitás-kihasználtsági 
feltételeknek

a) megfelel.
V. Az önkormányzat építményadó, magánszemély kommunális adó, vállalkozók 

kommunális  adója  és  helyi  iparűzési  adó  bevezetéséről  döntött,  és 
költségvetésében ilyen bevételt tervez és a gazdálkodása során realizál.

VI b)

bb)

Az  önkormányzat  a  2008.  évi  zárszámadására  vonatkozóan  az  Ötv. 
92/A. §-a alapján könyvvizsgálatra nem kötelezett, 

és  a  zárszámadásának  hitelesítésével  könyvvizsgálót  saját  döntése 
alapján sem bízott meg.

Felelős: Tóth Csaba polgármester
Határidő: 2009. április 24.

Tóth Csaba sk.         Nagyné Simon Margit sk.
polgármester megbízott körjegyző
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