JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 20-án
tartandó soron kívüli nyilvános üléséről.
Jelen vannak:

Távolmaradását
előre bejelentette

Meghívottak:

Dr. Sütő László polgármester
Dr. Dénes Zsolt
Majer István
Hódos Árpád
Buna Péter Tamás
Hosszú András képviselő-testületi tagok
Dr. Ledniczki István
Kőrösi András
Kis-Dörnyei László
Kissné Molnár Ágnes
Markhard József, képviselő-testületi tagok
Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző
Horváth Rita, vezető főtanácsos
Zajcsuk Lajos, pénzügyi irodavezető
Győri Melinda jegyzőkönyvvezető

Dr. Sütő László polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy az
ülés határozatképes, mert a 11 fő képviselő-testületi tagból 6 fő jelen van.
Kérem, szavazzunk, egyetért-e a napirendekre vonatkozó javaslattal a testület?
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal elfogadta a
napirendek megtárgyalására vonatkozó javaslatot.
Ezt követően a Képviselő-testület a következő napirendet tárgyalja:
Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására vonatkozó
támogatási igény benyújtása
Előadó: dr. Sütő László, polgármester
Hozzászólás
Majer István, a Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság
A bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja.

7492/2/2011.

Dr. Sütő László, polgármester
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
A képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
49/2011. (IV. 20.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta.
A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. Törvény 6.
számú melléklet 2. pontja alapján támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül
hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására.
A támogatás igényléséhez a következő nyilatkozatot teszi:
I. Az önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1.000 fő feletti, 12.027 fő
II. Marcali Város Önkormányzata döntött a helyi adó bevezetéséről és 2011. évben
ilyen jogcímen 445.600 e Ft bevételt tervez.
III. Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét 453.672 e Ft összegű
működési célú hiánnyal fogadta el.
IV. Az önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 2011. évben nem haladja meg az
Ötv. 88. § (2) bekezdés szerinti éves kötelezettségvállalás felső határát
V. Az önkormányzat az Ötv. Szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra kötelezett, a
könyvvizsgáló az önkormányzat 2010. évi beszámolóját hitelesítő záradékkal
látta el, a képviselő-testület felé javasolta elfogadását.
Felelős: Dr. Sütő László, polgármester
Határidő: 2011. április 30.

A jegyzőkönyvet az ülés befejeztével lezártuk.

K.m.f.

Dr. Sütő László
polgármester

Bödőné dr. Molnár Irén
jegyző
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