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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

 

Készült: Perkupa község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. április 25-én tartott –

nyílt - képviselő-testületi ülésről 

 

 

Jelen vannak:  Molnár Zoltán   polgármester 

   Juhász Imre   alpolgármester  

   Molnár Sándor  képviselő 

   Szemánszki Zoltánné képviselő 

   Szegő Sándor   képviselő   

    

 

 

A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal megjelent: 

 

   Vécsei Vilmos     körjegyző  

   Fecske Lajosné    gazdálkodási ea. 

    

 

   Falucskai Mária     jkv. vez.  

 

 

Molnár Zoltán polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a 

képviselő-testület határozatképes, mivel az ülésen 5 fő képviselő megjelent.  

 

 

Javaslatot tesz a napirendi pontra, melyet a képviselő-testület 5 igen szavazattal – 

egyhangúlag- az alábbiak szerint határozza meg:  

 

N A P I R E N D:  
 

1./ Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011.(III.4.) rendelet 

módosítása 

   

Előadó: Molnár Zoltán polgármester 

 

2./ Az Önkormányzat gazdálkodásáról szóló 2011. évi beszámoló megvitatása, 

elfogadása 

  

Előadó: Molnár Zoltán polgármester 

 

3./ Egyebek 

 

 

Az 1./ napirendi pont keretében Molnár Zoltán polgármester tájékoztatja a képviselő-

testületet, hogy a Perkupa Község Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. 

(IIII.4.) rendeletét módosítani szükséges az eredeti előirányzatok módosulása miatt. A 

rendelet-tervezetet ismerteti, kéri a képviselő-testületet, hogy azt fogadja el. 
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Képviselő-testület részéről a 2011. évi költségvetési rendelet módosításával kapcsolatban 

kérdés, ill. hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúan 

– megalkotta a 4/2012. (IV.26.) rendeletét az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 

szóló 3/2011. (III.4.) rendeletének módosításáról 

 

A rendelet a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képezi 

 

 

Az 2./ napirendi pont keretében Molnár Zoltán polgármester tájékoztatja a képviselő-

testületet, az Önkormányzat 2011. évi gazdálkodási évét  

208.077 e ft bevétellel  

202.725 e ft kiadással 

    3.644 e ft pénzmaradvánnyal zárta. 

 

A képviselő-testület részéről kérdés, illetve hozzászólás nem hangzott el.  

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyetértésben – megalkotta Perkupa Községi 

Önkormányzat Képviselő testületének 5/2012.(IV.26) rendeletét Perkupa Község 

Önkormányzat, Perkupa – Szögliget – Varbóc Körjegyzősége, és az Egységes Óvoda és 

Bölcsőde Perkupa intézmények 2011. évi gazdálkodásáról. 

  

A rendelet a jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét képezi.  

 

 

Vécsei Vilmos körjegyző a 3. napirendi pont keretében elmondja, hogy 2012.04.16-án 

életbelépett a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 

rendszerről szóló 2012.évi II. törvény értelmében az első fokú szabálysértési hatósági jogkört 

a Megyei Kormányhivatalok látja el.  

A törvény úgy rendelkezik, hogy az önkormányzatok 2012. május 31-ig kötelesek hatályon 

kívül helyezni az önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezéseket. 

Vécsei Vilmos körjegyző elmondja, hogy öt helyi rendelet tartalmaz szabálysértési 

rendelkezéseket, az érintett paragrafusokat hatályon kívül kell helyezni. 

Vécsei Vilmos körjegyző ismerteti az érintett rendeleteket és paragrafusokat. 

 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyetértésben – megalkotta Perkupa Községi 

Önkormányzat Képviselő testületének 6/2012.(IV.26) rendeletét az egyes önkormányzati 

rendelkezések hatályon kívül helyezéséről 

 

A rendelet a jegyzőkönyv 3. sz. mellékletét képezi 

  

Vécsei Vilmos körjegyző elmondja, hogy 2011. évben az előző évhez hasonlóan az edelényi 

kistérséghez tartozó valamennyi önkormányzatnál, így Perkupa Községi Önkormányzatnál is 

az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása keretében került sor belső ellenőrzési feladatok 

ellátására. 

 

Perkupa Önkormányzatnál az államháztartáson kívülre támogatásra átadott pénzeszközök 

elszámolását ellenőrizték. 

 

A települési önkormányzatok éves ellenőrzési jelentését a társulás munkaszervezeti feladatát 

ellátó költségvetési szerv vezetője megküldte. 
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Kéri, hogy a 2011. évi belső ellenőrzési jelentéssel kapcsolatos kérdéseiket tegyék fel, 

javasolja annak elfogadását. 

 

Képviselő-testület az előterjesztés megvitatása után 5 igen szavazattal – egyhangúan – 

meghozta a következő határozatát:  

 

 

68/2012.(IV.25.) Képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy:    2011. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása 

 

  Perkupa Község Önkormányzat képviselő-testülete 

megtárgyalta az Edelényi Kistérség Többcélú Társulás által 

megküldött 2011. évi belső ellenőrzési jelentést és azt   e l f o g 

a d j a . 
    

    

  Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Vécsei Vilmos körjegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az önkormányzat a 

költségvetési év elején köteles éves összesített közbeszerzési tervet készíteni az adott évre 

tervezett közbeszerzésekről. Az elkészítéséről a polgármester gondoskodik – az 

önkormányzat jóváhagyott költségvetése alapján – a körjegyzőség pénzügyi részlegének 

közreműködésével. A közbeszerzési tervet legalább 5 évig meg kell őrizni, a terv nyilvános. 

A terv az idei évre nem tartalmazz közbeszerzés alá tartozó tevékenységet. 

 

Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúan – meghozta a következő határozatát:  

 

 

69/2012.(IV.25.) Képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy:    Közbeszerzési Terv elfogadása 

 

  Perkupa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és tervezett közbeszerzés nélkül elfogadta az 

önkormányzat 2012. évi Közbeszerzési Tervét. 

 

  Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

Molnár Zoltán polgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy néhai Tóth István 

perkupai lakos örökösei le kívánnak mondani a hagyatékról Perkupa község önkormányzat 

javára. A képviselő-testület hozzájárulását kéri a felajánlott hagyaték elfogadására. 

 

Vécsei Vilmos körjegyző ismerteti az érintett ingatlanokra vonatkozó adatokat. 

 



 4 

Képviselő-testület a hagyatékot 5 igen szavazattal- egyhangúan- elfogadta és meghozta a 

következő határozatát: 

 

70/2012.(IV.25.) Képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy:    néhai Tóth István volt perkupai lakos hagyatékának 

elfogadása 

 

  Perkupa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az néhai 

Tóth István volt Perkupa, Petőfi S. u. 88. szám alatti lakos 

örökhagyó hagyatékát – az alábbiak szerint: 

   

  1409/2 hrsz. kivett kopárság 1/3 rész 

  1223/2 hrsz. rét 1/3 rész 

  0110/12 hrsz. szántó 1/2 rész 

  1039/1 hrsz. rét 1/3 rész. 

 

  az örökösök felajánlása alapján köszönettel elfogadja. 

  

  Az Önkormányzat hozzájárul, hogy az érintett ingatlanok az 

illetékes földhivatalnál az Önkormányzat nevére bejegyzésre 

kerüljenek. 

 

  Képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert a hagyaték 

elfogadásával kapcsolatos ügyek intézésével. 

 

  Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

 

 

Molnár Zoltán polgármester ismerteti a Sajó-Bódva Völgye Hulladékkezelési 

Önkormányzati Társulás megkeresését, melyben kérik az Önkormányzat hozzájárulását 

szilárd hulladékkezelési rendszer fejlesztés pályázat benyújtásához. 

 

Molnár Zoltán polgármester elmondja, hogy az érintett pályázaton belül az 

önkormányzatnak vállalnia kell önrész biztosítását, valamint a lakossági szemétszállításra 

vonatkozó díj drasztikus emelését. Javasolja az előterjesztés elutasítását. 

 

Képviselő-testület az előterjesztés megvitatása után 5 igen szavazattal – egyhangúan – 

meghozta a következő határozatát:  

 

71/2012.(IV.25.) Képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy:    Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési 

Önkormányzati Társulás KEOP-1.1.1 „Település 

szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” 

konstrukcióra benyújtott pályázata 
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  Perkupa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta a Sajó-Bódva Völgye és Környéke 

Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás KEOP-1.1.1 

„Település szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek 

fejlesztése” konstrukcióra benyújtott pályázatát, és a Részletes 

Megvalósulási Tanulmányban bemutatott üzemeltetési 

koncepciót, díjpolitikát, díjképzést nem fogadja el. 

 

  Határidő: azonnal 

                                 Felelős: polgármester 

 

 

Molnár Zoltán polgármester elmondja, hogy Az Önkormányzatnak lehetősége van pályázat 

benyújtására az 5/2012.(III.1.) BM rendelet alapján az önkormányzati felzárkóztatási 

támogatásra. 

Mivel a település a leghátrányosabb helyzetű kistérségek között szerepel, ezért önrész 

biztosítására nincs szükség. Lehetőség van önkormányzati ingatlan felújítására, eszközök és 

építőanyag beszerzésére. Sajnos az előkészítés ideje alatt nem sikerült megegyezni az Ady E. 

út 7. szám alatt található szolgálati lakás tulajdonáról, ezért csak az eszköz és építőanyag 

pályázat elkészítésére maradt idő. 

 

Képviselő-testület az előterjesztés megvitatása után 5 igen szavazattal – egyhangúan – 

meghozta a következő határozatát:  

 

 

72/2012.(IV.25.) Képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy:    Hozzájárulás pályázat benyújtásához 

 

 Perkupa község képviselő-testülete hozzájárul 5/2012.(III.1.) 

BM rendelet az önkormányzati felzárkóztatási támogatás 

igénybevételének részletes feltételeiről, alapján pályázat 

benyújtására. 

  

 

  Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

 

 

Molnár Zoltán polgármester ismerteti, hogy a háziorvosi szolgáltatás, működési engedély 

iránti kérelem telephelyenként 30.000.- Ft, azaz összesen 150.000.- Ft, ezért kérte, hogy a 

körzethez tartozó települések, Varbóc, Égerszög, Szőlősardó és Teresztenye, hozzájárulást 

biztosítsanak. Az érintett települések elfogadták a támogatási kérelmet. 2012. június 1-vel az 

Perkupa Önkormányzat kívánja a körzeti háziorvosi szolgáltatást működtetni, ezért a területi 

B.-A.-Z Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Edelényi, 

Kazincbarcikai, Ózdi, Kistérségi Intézete felé működési engedély iránt kérelmet kell 

benyújtani, valamint finanszírozási szerződést kell kötni a B.-A.-Z Megyei Kormányhivatal 

Egészségbiztosítási Szakigazgatási Szervével. 

Kéri a képviselő testület meghatalmazását a működési engedély megkéréséhez és a Megyei 
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kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztár Szakigazgatási Szervével a finanszírozási 

szerződés megkötéséhez. 

 

Képviselő-testület az előterjesztés megvitatása után 5 igen szavazattal – egyhangúan – 

meghozta a következő határozatát 

 

 

 

73/2012.(IV.25.) Képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy:  Háziorvosi alapellátás működési engedélyének megkérése 
   

Perkupa  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
tudomásul veszi, hogy a Perkupa központú háziorvosi körzet 

működtetője 2012. május 31-el megszünteti tevékenységét, és 

ezért egészségügyi szolgáltatás folytatására jogosító engedély 

kiadására 2012. június 01-el megjelölt időponttól   működési 

engedély iránti  kérelmet nyújt be az B.-A.-Z Megyei 

Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv 

Edelényi, Kazincbarcikai, Ózdi, Kistérségi Intézet felé.    

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

működési engedély birtokában a tevékenység finanszírozására 

megkösse a szerződést az Országos Egészségügyi Pénztárral, a 

háziorvosi és iskola-egészségügyi feladatok ellátására. 

 

  Határidő: 2012.05.31 

                                 Felelős: polgármester 

 

Vécsei Vilmos körjegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az Egységes Óvoda és 

Bölcsőde alapító okiratát módisítani szükséges, a kiegészítő és kisegítő tevékenységek 

megszűnése miatt. Javasolja, hogy a korábban kiegészítő és kisegítő tevékenységek, mint 

alaptevékenység kerüljenek az alapító okiratba. 

 

Képviselő-testület az előterjesztés megvitatása után 5 igen szavazattal – egyhangúan – 

meghozta a következő határozatát 

 

 

74/2012.(IV.25.) Képviselő-testületi határozat 

 

 

  Tárgy: Egységes Óvoda és Bölcsőde Perkupa Alapító 

                                   Okiratának módosítása 

 

   Perkupa Varbóc Községi Önkormányzat képviselő-testülete  

  a költségvetési szerveiknek felülvizsgálatát követően  

   az Egységes Óvoda és Bölcsőde Perkupa 

   3756. Perkupa Petőfi út 54. 

    közintézmény  Alapító okiratát az alábbiak szerint  

    módosítja :   
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Az alapító okiratban korábban kiegészítő és kisegítő tevékenységként rögzített  

tevékenységeket az intézmény a továbbiakban alaptevékenységként végzi. 

 

Az alaptevékenység kiegészül a következő tevékenységgel:  

841907 Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel  

                          

 

 

Határidő: 2012. május 01. 

Felelős: polgármester, körjegyző 

 

 

 

Képviselő-testület az előterjesztett alapító okiratot 2012. május 1-től egységes szerkezetben 

alábbi tartalommal fogadja el: 

 

 

 

Egységes Óvoda és Bölcsőde Alapító Okirata 

 
 

Perkupa, Szőlősardó Égerszög, Teresztenye és Varbóc Önkormányzatok    
 együttes  határozata az 1980. szeptember 01-én alapított   perkupai egységes  óvoda és 

bölcsőde alapító okiratáról 

 

A Költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4.§ ,  a 

közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.  törvény 37.§-nak (5) bekezdésében foglaltak, az 

államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 100/H. § alapján, továbbá az 

államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. ( XII.30.) Korm. rendelet  10.§ és 14.§ 

alapján. 

   

Perkupa Község Önkormányzata       3756. Perkupa Kossuth út 12. 

Szőlősardó Község Önkormányzata   3757. Szőlősardó Széchenyi út 10. 

Égerszög Község Önkormányzata      3757. Égerszög Béke út 15. 

Varbóc Község Önkormányzata         3756. Varbóc Petőfi út 18. 

Teresztenye Község Önkormányzata  3757. Teresztenye Rákóczi út 18. 

mint fenntartók  az általuk létrehozott Egységes  Óvoda és Bölcsőde Perkupa  

alapító okiratát  a következők szerint határozza meg: 

 

  1. Az intézmény neve: Egységes  Óvoda és Bölcsőde 

                                                                       Perkupa 

      Székhelye:   Perkupa, Petőfi út 54. 

      OM azonosítója:  028848 

 

2. Tevékenységének jellege alapján:   közszolgáltató költségvetési szerv, közintézmény 

 

3.Az  intézmény típusa: Az egységes  óvoda és  bölcsőde , bölcsődés – kis csoporttal, és  

közép-nagycsoporttal vegyes csoportokkal    működő közös fenntartású, körzeti többcélú 

nevelési- oktatási közintézmény.  

Működési köre:  Perkupa, Szőlősardó, Égerszög, Varbóc, Teresztenye községek 

cdp://1/A0800105.TV/
cdp://1/99300079.TV/
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közigazgatási területére terjed ki. 

  

 Az intézménybe felvehető maximális gyermek létszám: 50 fő 

 

Jogszabályban meghatározott közfeladata: Az egységes óvoda és bölcsőde feladata 

biztosítani a bölcsődei, óvodai nevelést és oktatást, ennek keretében felkészíteni a 

gyerekeket az általános iskolai oktatásra, illetve az alapfokú iskolai végzettség megszerzésére, 

a közoktatásról szóló törvény alapján. 

 

A Pénzügyminisztérium által kiadott államháztartási szakágazati rend szerint a közintézmény 

alaptevékenységei : 

 

 

851020   Óvodai nevelés  ( alapfokú oktatást megelőző nevelés ) 

- a 2. életévüket betöltött gyermekek  bölcsődei ellátása  

 

Szakfeladat száma és megnevezése: 801 115   Óvodai nevelés 

 

Az oktatás nevelés kiterjed arra a gyermekre is aki 

- testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 

előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a 

viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos 

rendellenességével küzd,  

- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem 

vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 

-  

Szakfeladat száma és megnevezése: 801 126    Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

                                                           nevelése 

 

Szakfeladat száma és megnevezése: 552 312  Óvodai intézményi közétkeztetés 

 

 

562900   Egyéb vendéglátás 

 

Az intézmény alaptevékenység keretében  szociális étkeztetést biztosít, 

szakfeladat száma és megnevezése: 853 255  Szociális étkeztetés 

továbbá ,  munkahelyi  ,  közétkeztetési feladatokat is ellát. 

szakfeladat száma és megnevezése: 552 411 Munkahelyi vendéglátás 

 

Alaptevékenység keretében diák , vendég és rendezvényi étkeztetést is biztosít.  

szakfeladat száma és megnevezése : 751 950 Intézményi étkeztetés kiegészítő, kisegítő  

                                                           tevékenységként 

. 

 

Intézményegységgel, tagintézménnyel nem rendelkezik. 

 

 

 

 

Az intézmény alaptevékenységei típusai, szakfeladat számai, megnevezései         

2012. május 1. napjától: 
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851011 Óvodai nevelés, ellátás   

                            A 2. életévüket betöltött gyermekek bölcsődei ellátása  

 

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás 

 

Az oktatás, nevelés kiterjed arra a gyermekre is aki 

- testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 

előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a 

viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos 

rendellenességével küzd,  

- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem 

vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 

 

                           851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex 

                                        támogatása 

562912 Óvodai intézményi étkeztetés 

 

562913 Iskolai intézményi étkeztetés 

562917 Munkahelyi étkeztetés 

889921 Szociális étkeztetés 

 

                          562916 üdülői, tábori étkeztetés                        

                          562920 Egyéb vendéglátás 

                          841907 Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szervekkel  

 

  

4. Az egységes  óvoda és bölcsőde etnikai kisebbségi nevelési – oktatási feladatokat is 

ellát. 

Ezen belül a cigány származású gyermekek felzárkóztatását, nevelését-oktatását, illetve a 

cigány hagyományokkal és kultúrával való megismertetését végzi.  

Segíti a tehetséggondozást. Ellátja a hátrányos helyzetű családok gyermekeinek az óvoda 

követelményei teljesítéséhez szükséges fejlesztést, felzárkóztatást. 

 

5. A fenntartók az Önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi 

CXXXV. Tv. 9.§-a alapján közös feladatok célszerűbb és hatékonyabb megvalósítására 

egységes  óvoda és bölcsőde  fenntartói társulást hoztak létre, amelynek döntést hozó szerve a 

társulási tanács. A társulási tanács a társulási megállapodás alapján gyakorolja a fenntartói 

jogokat. 

A társulási tanács  székhelye: 3756. Perkupa Kossuth út 12. 

A Társulási Tanács létszáma 7 fő, melybe Perkupa 3 főt, míg a társközségek 1 – 1 főt 

delegálnak. 

Az intézmény közvetlen felügyeleti szerve: Perkupa Község Önkormányzata. 

 

 

Az Egységes   Óvoda és Bölcsőde Perkupa intézmény irányító szerve: Perkupa Község 

Önkormányzata  székhelye: 3756. Perkupa Kossuth út 12. 

 

 

6. Az intézmény  vezetőjét a Társulási Tanács 5 évre bízza meg, nyilvános pályázati eljárás 

cdp://1/99700135.TV/
cdp://1/99700135.TV/
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útján. A megbízás előkészítése a székhely szerint illetékes körjegyző feladata. A pályázati 

eljárással kapcsolatos feladatokat is a körjegyző látja el. Az intézményvezető megbízásáról, a 

megbízás visszavonásáról minősített többséggel, az intézmény éves költségvetésének 

elfogadásáról a Társulási Tanács ülésén a tagok egyszerű szavazati többséggel hozott 

határozatban döntenek. 

Az egyéb munkáltatói jogokat Perkupa község polgármestere gyakorolja. 

 

Az intézményben foglalkoztatottak közalkalmazottak vagy a Munka Törvénykönyve 

hatálya alá tartozók lehetnek.  

 

 

7. Az intézmény a körzeti óvodai és bölcsődei feladatokat a Perkupa, területén élő, állandó 

lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező, valamint Szőlősardó, Égerszög, Varbóc, 

Teresztenye községekben állandó lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező kettő 

életévet betöltő gyermekek tekintetében látja el. Amennyiben a férőhely kapacitása 

megengedi, más településekről is fogad gyermekeket. 

 

 

8. Az egységes  óvoda – bölcsőde feladatellátáshoz gyakorolt funkciója szerint  önállóan 

működő költségvetési szerv. Az intézmény költségvetését a Társulási Tanács hagyja jóvá, 

pénzügyi – gazdasági feladatait Perkupa Szögliget-Varbóc Önkormányzatok   Körjegyzősége 

látja el. Költségvetése a Perkupa Községi Önkormányzat költségvetésének részét képezi.   

A költségvetési szerv szakmai célú költségvetési keretekkel rendelkezik, amelyek felett 

kötelezettségvállalási , teljesítésigazolási joggal és felelősséggel bír. 

 

 

9. A feladat ellátásához az egységes  óvoda és  bölcsőde rendelkezésére áll a székhelyen lévő    

2987 m2  alapterületű ingatlan, a rajta található általános óvoda épülettel. 

 

A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az intézményben leltár szerint nyilvántartott 

eszközök. 

Az intézmény a rendelkezésre álló vagyontárgyakat a nevelő – oktató feladatok ellátásához 

szabadon használhatja. 

 

 

10. Az intézmény a rendelkezésre álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg 

biztosítékként felhasználni. 

 

11. Az intézmény a közoktatásról szóló törvényben foglaltak alapján önálló jogi személy, 

vezetője gyakorolja a munkáltatói jogokat. 

 

12. Az intézményt más szervekkel fennálló kapcsolatában vezetője képviseli. A közintézmény 

az egységes óvoda-bölcsőde nevében jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat. Az 

intézmény nevében aláírásra a vezető, vagy az általa megbízott személy jogosult. 

 

 

Az alapító okiratot Perkupa Község önkormányzata a 74/2012.(IV.25.) számú határozatával,  

Égerszög Község Önkormányzata a    ./2012.(......) sz. határozatával, 

Szőlősardó Község Önkormányzata a   ./2012.(……..) sz. határozatával,  

Teresztenye Község Önkormányzata a. /2012.(…..) sz. határozatával,  

Varbóc község Önkormányzata. 9/2012. (IV.25.) sz. határozatával fogadta el.  

cdp://1/99200022.TV/
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Perkupa, 2012. április…… 

 

  

 

 

Molnár Zoltán        Molnár László 

polgármester        polgármester 

 
 

Holló  István              Pozsgai István   Brogli Attila 

polgármester   polgármester   polgármester  

 

 

 

 

Miután több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Molnár Zoltán polgármester megköszönte 

a megjelenést és az ülést bezárta. 

 

 

K m f.  

 

 

Molnár Zoltán        Vécsei Vilmos  
polgármester             körjegyző 

 

 

 


