Cibakháza Nagyközség Önkormányzata
14/2010. (IV.22.)KT. határozata
Cibakháza Nagyközség Önkormányzata, mint önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő
települési önkormányzat, 2010. évi támogatásra vonatkozó igény benyújtásáról.
1.A.) Cibakháza Nagyközség Képviselő – testülete a Magyar Köztársaság a 2010. évi
költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 45. § (1) bekezdése és 6. számú mellékletének 1.
pontja és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 87. §. (1) bekezdése alapján
támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (működési
forráshiányos) települési önkormányzatok támogatására.
2.B.) Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő – testülete az önhibájukon kívül
hátrányos pénzügyi helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti
törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi:
I. a.) Az önkormányzat lakosságszáma 2009. január 1-jén 1 000 fő feletti: 4437 fő.
II. a.) Az önkormányzat a polgármesteri hivatalon, körjegyzőségen túl intézményeket tart fenn.
III.1) Az önkormányzat lakosságszáma: 2009. január 1-jén 1.500 fő feletti.
III.2) 2.1 .2009. szeptember 1. után a többcélú kistérségi társulások támogatása keretében
ösztönzött közoktatási feladatait intézményi társulás keretében látja el.
III.2.3. A többcélú kistérségi társulások támogatása keretében ösztönzött, az alábbiak szerinti
feladatait intézményi társulás keretében látja el, tartja fenn 2010. január 1. után:
-

szociális intézményi feladat: időskorúak ápolást, gondozást nyújtó otthona;
szociális alapszolgáltatási feladat:
= szociális étkeztetés;
= családsegítés;
= házi segítségnyújtás;
= nappali ellátás

-

gyermekjóléti alapellátási feladat: gyermekjóléti szolgáltatás, Gyermekek napközbeni
ellátása.

IV. 1. Az önkormányzat a 2009/2010. nevelési-, illetve 2010/2011 .tanévben részt vesz a többcélú
kistérségi társulás közoktatási feladatellátásában, feladatait intézményi társulás útján látja el. A
2009. évi költségvetési törvény 8. melléklet IV. pont Kiegészítő szabályok 2.1.-2.3. pontjában
meghatározott kapacitás-kihasználtsági feltételeknek
a.) megfelel.

Intézmény
Óvoda
Iskola
1-4. évfolyam
5-8. évfolyam

Elvárt
Létszám
(75 %)
(fő/tanulócsoport) átlaglétszám
(fő)
24
15
15
28

15
17

A többcélú kistérségi társulás közoktatási feladat-ellátásban részt vevő, 3000 fő feletti és 10 000 fő
alatti lakosságszámú település intézménye, vagy társult intézménye, legalább 3 önkormányzat
társulása esetén, az elvárt létszám – 2 fővel csökkenthető.
V. Önkormányzatunk helyi adó - magánszemélyek kommunális adója, építményadó,
vállalkozók kommunális adója, iparűzési adó - bevezetéséről 1992-ben döntött, és
költségvetésében ilyen bevételt tervez és a gazdálkodása során, realizál 2010. évben is.
VI. a.) Az önkormányzat a 2009. évi zárszámadásra vonatkozóan az Ötv. 92/A. §-a alapján
könyvvizsgálatra kötelezett.
VII. Az önkormányzat 3 hónapra vagy ennél hosszabb időre lekötött tartós bankbetéttel –
intézményeit is beleértve – nem rendelkezik.
VIII. Önkormányzatunk a tárgyévi összes felhalmozási célú bevételeinek összege meghaladja
tervezett felhalmozási célú kiadásokat..
IX. A köztisztviselők illetményét, a törvény szerinti kötelező 38.650 Ft-os illetményalappal
tervezte illetve tervezi a 2010. költségvetési évben is.
3. A Képviselő – testület felkéri a polgármestert, hogy ezen pályázatot a mellékleteivel együtt
nyújtsa be a Magyar Államkincstár Észak- alföldi Regionális Igazgatóság Államháztartási
Irodája útján az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumhoz.
Felelős: Hegyes Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
4. .A Képviselő – testület ezen határozatáról értesíteni rendeli:
Hegyes Zoltán polgármestert,
Sebestyén László alpolgármestert,
Dr. Albrecht Sándor jegyzőt,
Képviselő – testület tagjait, - helyben Magyar Államkincstár Észak – alföldi Regionális Igazgatóság
Államháztartási Iroda – Szolnok
Pénzügyi –, Gazdasági és Adóügyi Irodát – helyben Észak- alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Jász- Nagykun- Szolnok Megyei
Kirendeltség– Szolnok
Nagyközségi Könyvtárt, - helyben
Irattárat.
Cibakháza, 2010. április 22.

Hegyes Zoltán
polgármester

