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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

 

Készült: Perkupa község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. november 30-án 

tartott –nyílt - képviselő-testületi ülésről 

 

Jelen vannak:   
 

Molnár Zoltán   polgármester  

   Molnár Sándor  képviselő 

   Szemánszki Zoltánné képviselő 

   Szegő Sándor   képviselő 

 

    

 

A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal megjelent: 

 

   Vécsei Vilmos     körjegyző  

    

 

   Szegfűné Szlifka Zsuzsanna  jkv. vez.  

 

 

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

képviselő-testület határozatképes, mivel az ülésen  4 fő képviselő megjelent.  

 

 

Javaslatot tesz a napirendi pontokra, melyet a képviselő-testület 4 igen szavazattal – 

egyhangúlag- az alábbiak szerint határozza meg:  

 

 

 

N A P I R E N D:  
 

1./ Perkupa Község Önkormányzat 2011. III. negyedéves gazdálkodásáról szóló 

beszámoló elfogadása 

 

Előadó: Polgármester 

 

2./ Perkupa Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójának 

megtárgyalása 

 

Előadó: Polgármester 

 

3./ Egyebek 

 

 

 

Molnár Zoltán polgármester a 1. napirendi pont keretében ismerteti, hogy Perkupa Község 

Önkormányzat gazdálkodásáról szóló 2011. III. negyedéves beszámolót, amelyet a képviselő-

testület a meghívóval együtt megkapott és tanulmányozhatott. 



 2 

Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy a beszámolóval kapcsolatban kérdéseiket tegyék fel, 

észrevételeiket mondják el. 

 

A képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és 4 igen szavazattal – egyhangúlag – az 

meghozta a következő határozatát:  

 

 

43/2010.(XI.30.) sz. önk. Képviselő-testületi határozat 

 

 

              Tárgy:  Perkupa Községi Önkormányzat 2011. III. 

negyedéves  beszámoló megtárgyalása, 

elfogadása 

 

  Perkupa Község Önkormányzat képviselő-testülete az 

Önkormányzat gazdálkodásának 2011. III. negyedév 

teljesítéséről készített beszámolót megtárgyalta és a 

költségvetés teljesítését 

 

  165261 E/Ft bevétellel 

  175542 E/Ft kiadással 

 

  Elfogadja és jóváhagyja. 

  Részletes beszámoló a jkv. 1. számú mellékletét képezi 

 

  Határidő: azonnal 

                                        Felelős:     körjegyző 

 

 

 

Molnár Zoltán polgármester a  2. napirendi pont keretében elmondja, hogy elkészült az 

önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója, amelyet a képviselő-testület tagjai a 

meghívóval együtt megkapták és tanulmányozhatták.  

 

Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy a 2012. évi költségvetési koncepcióval kapcsolatban  

kérdéseiket tegyék fel, észrevételeiket mondják el. 

 

A képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és 4 igen szavazattal – egyhangúlag – az 

meghozta a következő határozatát:  

 

 

                  44/2011.(XI.30.) sz. önk. Képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: Perkupa Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetési           

koncepciójának megtárgyalása , elfogadása 
  

  Perkupa Község Önkormányzat képviselő-testülete az 

Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepcióját 

megtárgyalta és a költségvetést 
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  173314   E/Ft bevétellel 

  173314   E/Ft kiadással 

 

  Elfogadja és jóváhagyja. 

  Részletes beszámoló a jkv. 2. számú mellékletét képezi 

 

  Határidő: azonnal 

                                        Felelős:     körjegyző 

 

 

Vécsei Vilmos a  3. napirendi pont keretében elmondja, hogy elkészült az Edelényi Kistérség 

többcélú Társulásának a 2012. évi esélyegyenlőségi terve. 

 Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy a tervel kapcsolatban észrevételeiket, hozzászólásaikat 

mondják el. 

A képviselő-testület részéről kérdés és hozzászólás nem hangzott el. 

 

A képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és 4 igen szavazattal – egyhangúlag – az 

meghozta a következő határozatát:  

 

                  45/2011.(XI.30.) sz. önk. Képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: Edelényi Kistérség Többcélú Társulásának 2012. évi    

esélyegyenlőségi terve 

  

  Perkupa Község Önkormányzat képviselő-testülete 

megtárgyalta az Edelényi Kistérség Többcélú 

Társulásának 2012. évi esélyegyenlőségi tervét elfogadja. 

 

   

 

  Határidő: azonnal 

                                        Felelős:     körjegyző 

 

 

 

Vécsei Vilmos körjegyző elmondja, hogy elkészült az Edelényi Kistérség Többcélú 

Társulásának 2012. évi Belső Ellenőrzési Terve, amelyet elfogadásra megküldtek. 

A képviselő-testület részéről kérdés és hozzászólás nem hangzott el. 

 

A képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és 4 igen szavazattal – egyhangúlag – az 

meghozta a következő határozatát:  

 

 

46./2011.(XI.30.) sz. önk. Képviselő-testületi határozat 

 

 

              Tárgy: Az Edelényi Kistérség Többcélú Társulásának 

Perkupa Községi Önkormányzatra vonatkozó 

2012. évi belső ellenőrzési munkaterve 
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  Perkupa Községi Önkormányzat képviselő-

testülete megtárgyalta az Edelényi Kistérség 

Többcélú Társulásának Perkupa Községi 

Önkormányzatra vonatkozó 2012. évi belső 

ellenőrzési munkatervét és azt e l f o g a d j a. 

 

 

  A jóváhagyott 2012. évi belső ellenőrzési terv  a jkv 3.sz 

mellékletét képezi. 

 

  Határidő: azonnal 

                                        Felelős:     polgármester 

 

 

Vécsei Vilmos    elmondja, hogy  az Edelényi Kistérség többcélú Társulása Szervezeti és 

Működési Szabályzatát módosítani szükséges, ezért kérik, hogy Perkupa Községi 

Önkormányzata a módosításhoz járuljon hozzá. 

 

A képviselő-testület részéről kérdés és hozzászólás nem hangzott el. 

 

A képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és 4 igen szavazattal – egyhangúlag – az 

meghozta a következő határozatát:  

 

                  47/2011.(XI.30.) sz. önk. Képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: Edelényi Kistérség Többcélú Társulásának Szervezeti és 

Működési szabályzatának módosítása  

  

  Perkupa Község Önkormányzat képviselő-testülete  az 

Edelényi Kistérség Többcélú Társulásának Szervezeti és 

Működési Szabályzatának módosítását elfogadja. 

 

   

 

  Határidő: azonnal 

                                        Felelős:     körjegyző 

 

 

 

 

Vécsei Vilmos körjegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a 2012. évre vonatkozó 

közületi ivóvíz díját rendelettel kell elfogadni. Az ivóvíz fajlagos díját a szolgáltató 831 

Ft/m3-ben javasolja meghatározni. 

 

 

A képviselő-testület az előterjesztés megtárgyalása után 4 igen szavazattal – egyetértésben – 

megalkotta a : 9/2011.(XII.01.) sz. rendeletet az ivóvíz szolgáltatás 2012. évi hatósági 

díjának megállapításáról. 
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A rendelet a jkv. 4. sz. mellékletét képezi. 

 

Vécsei Vilmos körjegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a 2012. évre vonatkozó 

közületi csatorna díját rendelettel kell elfogadni. A csatorna szolgáltatás díját közület esetén   

a szolgáltató 1.338.-  Ft/m3-ben javasolja meghatározni. 

 

A képviselő-testület az előterjesztés megtárgyalása után 5 igen szavazattal – egyetértésben – 

megalkotta a : 10/2011.(XII.01.) sz. rendeletet a csatorna szolgáltatás 2012. évi hatósági 

díjának megállapításáról. 
 

A rendelet a jkv. 5. sz. mellékletét képezi. 

 

Molnár Zoltán polgármester javasolja, hogy a Perkupa Község területén a sorozatos 

lopások miatt tűzzenek ki nyomravezetői díjat.  

 

A képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és 4 igen szavazattal – egyhangúlag – az 

meghozta a következő határozatát:  

 

 

48/2011.(XI.30.) sz. önk. Képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: Perkupa Községi Önkormányzat képviselő-testülete 

nyomravezetői díjat tűz ki a sorozatos lopások miatt. 

  

1. Perkupa Község Önkormányzat képviselő-testülete a 

sorozatos lopások miatt 50.000.- Ft azaz Ötvenezer 

forint nyomravezetői díjat határoz meg.  

2. A nyomravezetői díj kifizetésének feltétele, hogy a 

nyomravezető a nyomozó hatóságok részére egyenes 

irányú és konkrét nyomvonalat határozzon meg, mely 

alapján az elkövető, vagy elkövetők ellen az eljárás 

megindítható és annak tényét a nyomozó hatóság 

igazolja. 

3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 

nyomravezetői díjjal kapcsolatos felhívást a Perkupa 

honlapon és a falu hirdető tábláin jelentesse meg. 

4. A nyomravezetői díj összegét a képviselő-testület 

2011. évi költségvetési rendelet általános tartalékkeret 

terhére biztosítja. 

 

 

 

 

   

 

  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 


