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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

 

Készült: Perkupa község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. május 31-én tartott –

rendkívüli 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  

    

 

   Falucskai Mária     jkv. vez.  

 

 

Molnár Zoltán polgármester  köszönti a 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./ Háziorvosi pályázat kiírása 

   

Előadó: Molnár Zoltán polgármester 

 

2./ Az Önkormányzat likviditási ütemtervének megvitatása, elfogadása 

 

Előadó: Molnár Zoltán polgármester 

 

3./ Egyebek 

 

 

Molnár Zoltán polgármester az 1. napirendi pont alapján tájékoztatja a képviselő-testületet, 

hogy a háziorvosi körzet ellátására pályázatot kíván kiírni. A pályázat kiírásához kéri a 

képviselő-testület hozzájárulását, valamint, hogy a pályázattal kapcsolatban kérdéseiket 

mondják el. 

 

Képviselő- A képviselő-testület az előterjesztés megtárgyalása után 5 igen szavazattal, - 

egyhangúan - meghozta a következő határozatát:  
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76/2012.(V.31.) önk. képviselő-testületi határozat  

 

  Tárgy: Háziorvos pályázati felhívás 

 

  

Perkupa  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

körzethez tartozó települések meghatalmazásával pályázatot ír ki, 

háziorvosi körzet ellátására vállalkozási vagy közalkalmazotti 

formában, Perkupa, Varbóc, Szőlősardó, Égerszög, Teresztenye 

területi ellátási kötelezettséggel. 

Pályázati feltételek : Az állás betöltéséhez, illetve a tevékenység 

végzéséhez  szükséges végzettségek megléte. A végzettséget 

igazoló okiratok másolata. 

Orvosi alkalmassági vizsgálat meglétét igazoló okmány. 

Részletes szakmai önéletrajz. 

Hozzájárulás a pályázati anyag megismeréséhez. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

pályázati felhívásban a határidőket maga állapítsa meg a 

megjelenések függvényében, illetve pályázó hiányában ezen 

határozatra való hivatkozással a pályázatot többször is közzé tegye 

az egészségügyi közlönyben, valamint szakmai és egyéb lapokban, 

internetes oldalakon. 

 

 

  Határidő: folyamatos  

  Felelős: polgármester 

 

 

 

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

testületet, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 29. § (3) bekezdése alapján 

az önkormányzatnak az elkövetkező 3 év tekintetében likviditási tervet kell készítenie 

 

Kéri, hogy a likviditási terv tanulmányozása során az felmerülő kérdéseiket és észrevételeiket 

mondják el. 

A likviditási tervvel kapcsolatban kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el így a képviselő-

testület 5 igen szavazattal, - egyhangúan - meghozta a következő határozatát:  

 

 

 

 

77/2012.(V.31) önk. képviselő-testületi határozat  

 

  Tárgy: Perkupa község Önkormányzat likviditási ütemterv elfogadása 

 

  

Perkupa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 29. § (3) bekezdése 

szerinti likviditási tervét az alábbiak szerint fogadja el.   
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BEVÉTEL 2013 év 2014 év 2015 év 

    

Intézmény müködési bevétele 13045 13367 14110 

    

Önkormányzat sajátos  mük.bevétel 41960 43638 45384 

helyi adók , átengedett adók    

Önkormányzat   költsv.-i  tám.  70245 73054 75767 

normatív állami, közp ei    

    

Egyéb működési bevétel 35007 41304 42577 

    

Felhalmozás célú bevételek 4160 4285 4413 

    

    

    

BEVÉTEL ÖSZESEN 164417 175648 182251 

    

    

    

    

K I A D Á S 2013 év 2014 év 2015 év 

    

    

Személyi  juttatás 65113 67717 70426 

    

Munkaadókat  terh.járulék 17580 18283 19014 

    

Dologi kiadás 45183 46990 48870 

    

Müködési célu pe.átadás  31948 37923 39060 

áht-n kivülre,egyéb támogatás    

    

Támogatás értékű működési kiadás 433 450 468 

    

Beruházás    

    

Felujitás 4160 4285 4413 

    

    

K IADÁS  ÖSSZESEN 164417 175648 182251 

 

 

  Határidő: azonnal  

  Felelős: polgármester 
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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 

 

 

 


