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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

 

Készült: Perkupa-Szögliget-Varbóc Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek 2012. 

február 09. napján tartott együttes üléséről. 

 

Jelen vannak:   
 

Perkupa Község Önkormányzati Képviselő-testülete részéről: 

 

1./Molnár Zoltán    polgármester  

2./Juhász Imre   alpolgármester 

   3./Szemánszki Zoltánné  képviselő 

   4./Molnár Sándor   képviselő 

   5./Szegő Sándor   képviselő 

 

Szögliget Község Önkormányzati Képviselő-testülete részéről: 

    

   1./Tóthné Mihalik Katalin  polgármester    

   2./Benkovics Béláné   alpolgámester 

   3./Izsó Vilmosné   képviselő 

   4./Mihály János   képviselő 

   5./ Miliczki Imre   képviselő 

 

Varbóc Község Önkormányzati Képviselő-testülete részéről: 

 

   1./Molnár László   polgármester 

   2./Varga László   alpolgármester 

   3./ Dr. Török Pál   képviselő 

    

 

    

 

A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal megjelent: 

 

   Vécsei Vilmos     körjegyző  

 

   Fecske Lajosné    gazd. ea. 

    

   Szegfűné Szlifka Zsuzsanna  jkv. vez.  

 

 

Molnár László Varbóc község  polgármestere  köszönti a ülésen megjelenteket. 

Megállapítja, hogy az együttes ülés határozatképes, mivel mind a  13 fő képviselő megjelent 

Perkupa 5 fő, Szögliget 5 fő, Varbóc 3 fő. 

 

Javaslatot tesz a napirendi pontokra, melyeket Perkupa Község képviselő-testülete 5 igen 

szavazattal, Szögliget község képviselő-testülete 5 igen szavazattal, Varbóc község képviselő-

testülete 3 igen szavazattal egyetértésben az alábbiak szerint fogadja el:  
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N A P I R E N D:  
 

1./ Beszámoló a Körjegyzőség 2011. évi munkájáról 

Előadó: Vécsei Vilmos körjegyző 

 

2./ A körjegyzőség 2011. évi költségvetéséről szóló beszámoló elfogadása 

Előadó: Vécsei Vilmos körjegyző 

 

3./ A Körjegyzőség 2012. évi költségvetésének megvitatása, elfogadása 

Előadó: Vécsei Vilmos körjegyző 

 

4./ Egyebek 

 

 

 

 1. napirendi pont keretében Vécsei Vilmos körjegyző köszönti a megjelent képviselőket. 

Az előző évekhez hasonlóan tájékoztatást ad a Körjegyzőség 2011. évi munkájáról. 

Tájékoztatja a képviselőket, hogy nagyon sok és szerteágazó munka folyik a hivatalban, a 

feladatok száma egyre nő, 2011. évben népszámlálásra is sor került. Mivel elkülönítetten 

történik az ügyintézés, először a Perkupa és Varbóc településen végzett munkát ismerteti, 

majd utána a szögligeti hivatalban elvégzett feladatokról számol be. Megköszöni a 

kollégáknak az éves munkát, véleménye szerint a köztisztviselők tisztességgel elvégezték a 

rájuk eső feladatokat, reményét fejezi, hogy a jövőben is helyt tudnak állni az ügyintézők.  

 

Az együttes képviselő-testület a végzett munkáról adott tájékoztatást tudomásul 

vette. 
 

 

A 2./ napirendi pont keretében Vécsei Vilmos körjegyző beszámol a körjegyzőség 2011. 

évi költségvetés teljesítéséről. A napirendhez kapcsolódó írásos anyagot a képviselők előzetes 

tanulmányozás céljából megkapták kéri, hogy akinek az előterjesztéssel kapcsolatosan 

kérdése van, az tegye meg.  

 

Molnár László Varbóc község polgármestere kéri, hogy amennyiben nincs kérdés, 

hozzászólás, szavazzanak a körjegyzőség 2011. évi zárszámadásáról.  

 

 Perkupa község önkormányzata 5 igen szavazattal – egyhangúlag -, Szögliget község 

önkormányzata 5 igen szavazattal – egyhangúlag-, Varbóc község önkormányzata 3 igen 

szavazattal - egyhangúlag - a következő határozatot hozta:  

 

  Perkupa Községi Önkormányzat 58./2012. (II.09.) képviselő-testületi határozata 

Szögliget Községi Önkormányzat 59./2012. (II.09.) képviselő-testületi határozata 

Varbóc Községi Önkormányzat 1./2012. (II.09.)   képviselő-testületi határozata 

 

 

   Tárgy: Körjegyzőség 2011. évi költségvetéséről szóló beszámoló elfogadása  

 

   Perkupa, Szögliget,Varbóc községek önkormányzati Képviselő-testületei a  

   körjegyzőség 2011. évi zárszámadását  
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     30.775 e Ft bevétellel  

     30.389 e Ft kiadással  

          386 e Ft pénzmaradvánnyal  

 

   Ebből átvett pénz:  

 

   Varbóc község Önkormányzatától:           1.050  e Ft  

   Szögliget község Önkormányzatától:          11.532 e Ft  

   Perkupa község Önkormányzatától:          16.760 e Ft 

 

   Működési célú pénzeszköz átvétel:             1.136 e Ft  

   Intézményi működési bevétel:                    6 e Ft  

    

   elfogadják és jóváhagyják.  

 

   Határidő:  folyamatos  

   Felelős:  körjegyző  

 

   A részletes beszámoló a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.  

 

 

A 3./ napirendi pont keretében Vécsei Vilmos körjegyző ismerteti a körjegyzőség 2012. évi 

költségvetés tervezetét. Az írásos előterjesztést a képviselő-testületek tagjai megkapták. Kéri, 

hogy mondják el a költségvetés tervezetével kapcsolatos véleményüket.  

 

Vécsei Vilmos körjegyző kéri a képviselő-testületeket, hogy szavazzanak a körjegyzőség 

2012. évi költségvetéséről.  

 

Perkupa község önkormányzata 5 igen szavazattal egyhangúlag, Szögliget község 

önkormányzata 5 igen szavazattal egyhangúlag, Varbóc község önkormányzata 3 igen 

szavazattal egyhangúlag,  a következő határozatot hozta:  

 

Perkupa Községi Önkormányzat  59./2012. (II.09.) képviselő-testületi határozata 

Szögliget Községi Önkormányzat 60./2012. (II.09.)  képviselő-testületi határozata 

Varbóc Községi Önkormányzat 2./2012. (II.09.)  képviselő-testületi határozata 
 

 

Tárgy: A körjegyzőség 2012. évi költségvetése  

 

   Perkupa, Szögliget,Varbóc községek önkormányzati Képviselő-testületei a  

   körjegyzőség 2012. évi költségvetését  

 

     34.277 e Ft bevétellel  

     34.277 e Ft kiadással  

  

   Ebből átvett pénz:  

 

   Varbóc község Önkormányzatától:     950 e Ft  

   Szögliget község Önkormányzatától:           11.309 e Ft  

   Perkupa község Önkormányzatától:           15.412 e Ft 
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   Állami támogatás:                6.606 e Ft 

    

 

    elfogadják és jóváhagyják.  

 

   Határidő:  folyamatos  

   Felelős:  körjegyző  

 

   A részletes költségvetés a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.  

 

 

Miután több kérdés, hozzászólás és javaslat az ülésen nem hangzott el, Molnár László  

polgármester megköszönte a jelenlévők részvételét és az ülést bezárta.  

 

 

 

 

K m f.  

 

 

 

 

 

 

 

Tóthné Mihalik Katalin   Molnár Zoltán   Molnár László  

       polgármester    polgármester    polgármester 

 

 

     

  

     Vécsei Vilmos  

                                   körjegyző  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


