
 1 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

 Készült: Perkupa, Szőlősardó, Égerszög, Teresztenye, Varbóc községek önkormányzati 

képviselő-testületei által létrehozott Óvoda és Bölcsőde Fenntartói  Társulási Tanács 2012. 

február 20-án tartott üléséről  

 

Jelen vannak: 

 

Perkupa község:   Molnár Zoltán   polgármester  

     Szemánszki Zoltán Lajosné képviselő  

     Molnár Sándor   képviselő  

 

Varbóc község:   Molnár László   polgármester 

 

  

A társulási ülésen tanácskozási joggal megjelent:  

 

    Vécsei Vilmos   körjegyző  

    Juhász Imréné   intézményvezető  

 

Jegyzőkönyvvezető: 

    Szegfűné Szlifka Zsuzsanna     

 

 

Molnár Zoltán Perkupa község polgármestere köszönti az ülésen megjelenteket. 

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a  4 fő társulati tag megjelent. Javaslatot 

tesz a napirendi pontokra, melyeket a Társulás az alábbiak szerint határoz meg: 

 

N A P I R E N D : 

 

 

  1./ Napközi Otthonos Óvoda 2012. évi költségvetésének elfogadása  

       Előadó: Vécsei Vilmos körjegyző  

 

2./ A Perkupai Egységes Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői pályázat kiírása 

       Előadó: Vécsei Vilmos körjegyző 

 

Az 1./ napirend keretében Vécsei Vilmos körjegyző elmondja, hogy a társulási megállapodás 

szerint a közös fenntartású intézmény éves költségvetéséről a társulási tanács dönt. Az 

intézmény 2012. évi költségvetésének tervezetét a társulási tanács tagjai megkapták. A 

különbözet az óvodánál 16.717e Ft.  

 

Vécsei Vilmos kéri a képviselőket, hogy a költségvetéssel kapcsolatos kérdéseiket, 

véleményüket mondják el.  

 

Miután a 2011. évi költségvetéssel kapcsolatosan kérdés nem hangzott el, Molnár Zoltán 

Perkupa község polgármestere kéri a társulás tagjait, hogy az Egységes  Óvoda és Bölcsőde  

2012. évi költségvetését fogadja el. 
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A társulás tanács 4 igen szavazattal – egyetértésben – meghozta a következő határozatot:  

 

  1/2012. (II.20.)  társulási tanács határozat 

 

  Tárgy: Egységes  Óvoda és Bölcsőde  2012. évi költségvetése  

 

 

  Óvodai nevelés, iskolai előkészítés:    17.160.000 Ft 

  Óvodai intézményi étkeztetés:     5.956.000 Ft 

Egyéb vendéglátás:        2.777.000 Ft 

  Munkahelyi vendéglátás:       1.200.000 Ft 

 

  Ö s s z e s e n :      27.093.000 Ft 

 

  kiadással e l f o g a d j a .  
 

 

  Határidő: folyamatos 

  Felelős: Perkupa polgármestere 

   

 

  A részletes  költségvetés a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képezi.  

 

 

 

 

Vécsei Vilmos körjegyző tájékoztatja a jelenlévőket, így az óvoda költségvetése alapján még 

gyermekenként 270.000.- forinttal kellene hozzájárulni a fenntartóknak a működéshez, de 

javasolja, hogy a kiegészítés mértéke ne legyen magasabb, mint a tavalyi. Égerszög 

Önkormányzatnak 1 óvodás gyermek után,  kell megfizetni az intézmény fenntartói 

hozzájárulást. Javasolja, hogy gyermekenként 150. 000 Ft-tal járuljon hozzá az intézmény 

működtetéséhez. 

 

A társulás tanács 4 igen szavazattal – egyetértésben – meghozta a következő határozatot:  

 

 

2/2012. (II.20.)  társulási tanács határozat 

 

  Tárgy:  Egységes  Óvoda és Bölcsőde  működtetéséhez átadott pénzeszközök  

 

Az intézményfenntartó önkormányzatok az intézmény 2012. évi 

fenntartásához, a bevétel és kiadás különbözetéhez az Egységes Óvoda és 

Bölcsőde vonatkozásában az intézménybe járó gyermekek arányában az alábbi 

összegekkel járulnak hozzá:  

 

    

   Égerszög község:     150 e Ft  

   Perkupa község:            12249 e Ft 
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A hozzájárulás összegét a fenntartó önkormányzatok Perkupa községi 

Önkormányzat számlájára 2012.december 31. napjáig utalják át. 

 

  Határidő: 2012. december 31.  

  Felelős: körjegyző  

 

 

Vécsei Vilmos körjegyző tájékoztatja a társulás tagjait, hogy az Egységes Óvoda és Bölcsőde 

óvodavezetői állás betöltésére pályázatot kell kiírni. A jelenlegi óvodavezető Juhász Imréné 

megbízatása 2012. július 31-én lejár. 

 

 

A társulás tanács 4 igen szavazattal – egyetértésben – meghozta a következő határozatot:  

 

 

3/2012. (II.20.)  társulási tanács határozat 

 

  Tárgy: Pályázat óvodavezetői állás betöltésére 

 

 

 A perkupai központú Óvoda és Bölcsőde Fenntartói Társulási Tanács pályázatot 

 ír ki óvodavezetői állás betöltésére. 

 

 Az óvodavezetői munkakör betöltésének feltételei: 

 

Az Egységes Óvoda és Bölcsőde Perkupa óvodavezetői  feladatok ellátására 

pályázatot ír ki. A pályázati feltételeket, a határozathoz mellékelt pályázati felhívás 

tartalmazza. Az Óvoda és Bölcsőde Fenntartói Társulási Tanács felhívja a jegyzőt, 

hogy a pályázati kiírás közzétételéről az Oktatási és Kulturális Minisztérium hivatalos 

lapjában és a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési 

Központ internetes oldalán gondoskodjon, a pályázat előkészítésével összefüggő 

feladatokat lássa el. 

 

Az óvodavezetői pályázat  a jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét képezi. 

 

Határidő: 2012. április 30. 

Felelős: Körjegyző 

 

 

Vécsei Vilmos körjegyző tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Korm . rendelet 10.§-ban kapott felhatalmazás 

alapján a Egységes Óvoda és Bölcsőde Perkupa mint gazdasági szervezettel nem rendelkező 

önállóan működő költségvetési szerv előirányzatai, tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, 

adatszolgáltatási, beszámolási feladatinak végrehajtására, valamint ellenőrzési feladatokra, 

mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet kell kijelölni. Javasolja, hogy a 

Perkupa-Szögliget-Varbóc Önkormányzatok Körjegyzősége legyen. 

 

 

 

A társulás tanács 4 igen szavazattal – egyetértésben – meghozta a következő határozatot:  
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4/2012. (II.20.)  társulási tanács határozat 

 

  Tárgy:  Költségvetési szerv kijelölése 

 

Az Óvoda és Bölcsőde Fenntartói Társulási Tanács mint irányító szerv, az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) 

Korm . rendelet 10.§-ban kapott felhatalmazás alapján a Egységes Óvoda és 

Bölcsőde Perkupa mint gazdasági szervezettel nem rendelkező önállóan 

működő költségvetési szerv előirányzatai, tervezési, gazdálkodási, 

finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási feladatinak végrehajtására, 

valamint ellenőrzési feladatokra, mint önállóan működő és gazdálkodó 

költségvetési szervet Perkupa-Szögliget-Varbóc Önkormányzatok 

Körjegyzőségét jelöli ki.  

 

A képviselő-testület megbízza a körjegyzőt a költségvetési szervek közötti 

munkamegosztási megállapodás elkészítésével. 

    

 

  Határidő: azonnal 

  Felelős: Tanács elnöke, Körjegyző 

 

Miután több kérdés, hozzászólás és javaslat a társulási ülésen nem hangzott el, Molnár 

Zoltán Társulás Elnöke az ülést bezárta.  

 

 

 

 

K m f.  
 

 

 

 

 Molnár Zoltán      Vécsei Vilmos  

 polgármester            körjegyző  

 Társulás Elnöke  


