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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

 

Készült: Perkupa község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. június 18-án 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./ Egységes Óvoda és Bölcsőde Perkupa mellé költségvetési szervének kijelölése 

   

Előadó: Vécsei Vilmos körjegyző 

 

2./ Egyebek 

 

 

 

Az 1./ napirendi pont keretében Vécsei Vilmos körjegyző javasolja, hogy Perkupa Község 

Önkormányzat képviselő-testülete, 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 feladatainak végrehajtására,  valamint ellenőrzési   feladatokra, 

mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet Perkupa-Szögliget-Varbóc 

Önkormányzatok Körjegyzőségét jelölje ki. 

 

A képviselő-testület részéről kérdés, illetve hozzászólás nem hangzott el.  
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A képviselő-testület az előterjesztés megtárgyalása után 5 igen szavazattal, - egyhangúan - 

meghozta a következő határozatát:  

 

 

 

 

79/2012.(VI.18.) önk. képviselő-testületi határozat  

 

  Tárgy: Költségvetési szerv kijelölése 

 

  

Perkupa Község Önkormányzat Képviselő-testülete mint 

irányító szerv, az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtására kiadott 368/2011. ( XII.31.) Korm. rendelet 

10.§-ban kapott felhatalmazás alapján az Egységes Óvoda  

és Bölcsőde Perkupa mint gazdasági szervezettel nem 

rendelkező önállóan működő költségvetési szerv  

előirányzatai, tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, 

adatszolgáltatási, beszámolási feladatainak 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: polgármester, körjegyző 

 

 

 

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 

 

 

 


