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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

 

Készült: Perkupa község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. augusztus 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  

    

 

   Szegfűné Szlifka Zsuzsanna  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 pontokra, melyet a képviselő-testület 5 igen szavazattal – 

egyhangúlag- az alábbiak szerint határozza meg:  

 

 

 

N A P I R E N D:  
 

1./ Perkupa Község Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetési beszámolójának 

megvitatása megtárgyalása, elfogadása 

 

Előadó: Polgármester 

 

2./ Bódvaszilas Körzeti Általános Iskola Alapító okiratának módosítása 

 

Előadó: Körjegyző 

 

3./ Egyebek 

 

 

 

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

Önkormányzatának elkészült a 2011. I. félévi költségvetési beszámolója, amelyet a képviselő-

testület a meghívóval együtt megkapott és tanulmányozhatott. 
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Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy a beszámolóval kapcsolatban kérdéseiket tegyék fel, 

észrevételeiket mondják el. 

 

A képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az 

meghozta a következő határozatát:  

 

 

32/2010.(VIII.25.) sz. önk. Képviselő-testületi határozat 

 

 

              Tárgy:  Az Önkormányzat gazdálkodásának 2011. I. 

félévéről szóló beszámoló megtárgyalása, 

elfogadása 

 

  Perkupa Község Önkormányzat képviselő-testülete az 

Önkormányzat gazdálkodásának 2011. I. félévi  

 

  teljesítéséről készített beszámolót megtárgyalta és a  

  költségvetés teljesítését 

 

  112499 E/Ft bevétellel 

  118182 E/Ft kiadással 

 

  Elfogadja és jóváhagyja. 

  Részletes beszámoló a jkv. 1. számú mellékletét képezi 

 

  Határidő: azonnal 

                                        Felelős:     körjegyző 

 

 

 

Vécsei Vilmos körjegyző a  2. napirendi pont keretében ismerteti, hogy a Bódvaszilas 

Községi Önkormányzat kéri a hozzájárulásunkat az általános iskola alapító okiratának a 

módosításához, amelyet a képviselő-testület a meghívóval együtt megkapott és 

tanulmányozhatott. 

 

Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy a Bódvaszilasi Általános Iskola Alapító Okiratával  

kapcsolatban kérdéseiket tegyék fel, észrevételeiket mondják el. 

 

A képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az 

meghozta a következő határozatát:  

 

 

                  33/2011.(VIII.25.) sz. önk. Képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: Általános Iskolai alapító okirat módosítása. 
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I. Képviselő-testület a Bódvaszilasi Körzeti Általános Iskola alapító okiratát a 

következők szerint módosítja:  

1.) Az alapító okirat bevezető része helyébe a következő szöveg lép: „Bódvaszilas, 

Bódvarákó, Tornabarakony, Komjáti, Tornanádaska, Tornaszentandrás, Hídvégardó, 

Becskeháza, Bódvalenke, Tornaszentjakab, Perkupa, Égerszög, Varbóc, Szőlősardó 

községek Önkormányzatai az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 

88. § (2) bekezdésében és a 90.§ (1) bekezdésében, valamint a közoktatásról szóló 

1993. évi LXXIX. Törvény 37. § (5) bekezdésében foglaltak alapján az alábbi Alapító 

Okiratot adják ki.”  

2.) Az alapító okirat 1.) pontjából törlésre kerülnek a következő szövegrészek: „típus 

szerinti besorolása: a tevékenység jellege alapján – közszolgáltató szerv fajtája - 

közintézmény feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója – önállóan működő;  

  

Az 1.) pont címében az „intézmény” kifejezés helyébe „költségvetési szerv”, kerül;  

Az 1.) pont az OM azonosító után kiegészül a következő szöveggel „évfolyamok száma: 1-8 

évfolyam”; 

Az „az intézmény működési köre, területe” cím „az intézmény illetékességi területe, 

működési köre” szövegre változik.  

3.) Az okirat 2.) pont a.) pont (pontjában az önkormányzatok felsorolása kiegészül 

Hidvégardó, Becskeháza, Bódvalenke, Tornaszentjakab, Perkupa, Varbóc, 

Szőlősardó, Égerszög Községi önkormányzatokkal és ezen önkormányzatok 

székhelyével, továbbá mindenhol az „önkormányzat” kifejezés után a „Képviselő-

testülete” kifejezéssel.  

4.) A 2.) pont b.) pont szövege a következőre változik: „Az intézmény fenntartói (a helyi 

önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. Tv 9.§-

a, szerint kötött intézmény fenntartói társulási megállapodás alapján az a.) pontban 

megjelölt önkormányzatok.”  

5.) A 2.) pont c.) pont az „önkormányzat” kifejezés után kiegészül a „képviselő-testülete 

kifejezéssel”.  

6.) A 3.) pont a.) pontban a „feladatkörébe tartozik:” szöveg után lévő szövegrész 

helyébe a következő szöveg lép: „a szakértői és rehabilitációs bizottság 

szakvéleménye alapján testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos autista, több 

fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő 

funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő 

sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatása”.  

7.)  

A 3.) pont a.) pontban a szakfeladatok számai, megnevezései részen belül a 852012 számú 

szakfeladat tevékenységének leírását jelentő szöveg helyébe a következő szöveg lép: 

„Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista. halmozottan 

fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók  

Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkció vagy a viselkedés 

fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt 

sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 

Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók;  

  

 

A 3.) pont a.) pontban a szakfeladatok számai, megnevezései részen belül a 852022 számú 

szakfeladat tevékenységének leírását jelentő szöveg helyébe a következő szöveg lép: 

„Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista. halmozottan 

fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók  



 4 

Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkció vagy a viselkedés 

fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt 

sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 

Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók; 

 

 

Az 3.) pont a.) pont kiegészül a következő szöveggel: 

               „852021  Önköltséges tanórán kívüli foglalkozások, tehetséggondozó foglalkozások,  

               tanfolyamok, nyelvoktatás szervezése. 

       562920  Egyéb vendéglátás. 

       682002  Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése”; 

 

Az 3.) pont b.) pontja helyébe a következő szöveg lép, egyidejűleg a c.) pont hatályát veszti: 

„b.) a költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem végezhet”;  

 

 

8.) A 6.) pont 2.) bekezdésének „Az iskola gazdálkodásával összefüggő tevékenységet a 

körjegyzőség végzi.” mondata törlésre kerül.  

A 6.) pont utolsó sorában az „önálló gazdálkodású költségvetési szerv” kifejezés helyébe az 

„önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv” kifejezés lép.  

    

9.) A 7.) pont címe a feladatellátást szolgáló vagyon címre változik.  

 

A 7.) pont a következő szöveggel egészül ki: „A használatba adott vagyon feletti rendelkezés 

joga: Az intézmény a rendelkezésére álló vagyont nem jogosult elidegeníteni és biztosítékként 

felhasználni”.  

 

 

10.) A 8.) pont 1.) bekezdésének utolsó mondata a következőkkel egészül ki: A 

pályázatot a fenntartó önkormányzatok a társulási tanács határozatában „és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény, az annak 

végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. Rendelet alapján” írják ki.  

 

11.) A 10.) pont szövege a következőre változik:  

 

Az iskola dolgozói felett az intézmény vezetője önállóan gyakorolja a munkáltatói 

jogokat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény és a Munka 

Törvénykönyve alapján.  

 

 

 

Az alapító okirat módosítási 2011. szeptember 01. napjától érvényesek.  

 

 

        II. A Bódvaszilasi Körzeti Általános Iskola módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

szövegét képviselő-testület a határozat melléklete szerinti szöveggel elfogadja.  

 

 

 

Vécsei Vilmos körjegyző a  3. napirendi pont keretében ismerteti, hogy a Sajó-Bódva Völgye 

és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társuláshoz kívánnak csatlakozni Bánréve, 
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Boldva és Borsodszirák települések. A társulás kéri, hogy az Önkormányzat fogadja el a 

társulási megállapodás módosítását, valamint az említett települések csatlakozási szándékát. 

 

 

A képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az 

meghozta a következő határozatát:  

 

 

34/2010.(VIII.25.) sz. önk. Képviselő-testületi határozat 

 

 

              Tárgy:  A Sajó-Bódva Völgye és Környéke 

Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 

Megállapodásának módosítása 

 

  Perkupa Község Önkormányzat képviselő-testülete 

elfogadta a Társulási Megállapodás módosítását a 2009. 

évi CIX. Tv. 22 §-a szerint. 

 

   

 

  Határidő: azonnal 

                                        Felelős:     körjegyző 

 

 

 

35/2010.(VIII.25.) sz. önk. Képviselő-testületi határozat 

 

 

              Tárgy:  A Sajó-Bódva Völgye és Környéke 

Hulladékkezelési Önkormányzati Társuláshoz 

való csatlakozás elfogadása  

 

  Perkupa Község Önkormányzat képviselő-testülete 

elfogadta Bánréve, Boldva, Borsodszirák Sajó-Bódva 

Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati 

Társuláshoz való csatlakozását. 

 

   

 

  Határidő: azonnal 

                                        Felelős:     körjegyző 

 

 

 

 

Molnár Zoltán polgármester  tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az Oktatási 

Minisztérium várhatóan ez  évben is meghirdeti a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

ösztöndíj pályázatot. Kéri a képviselő-testületet, hogy döntsön arról, kívánja-e a 

továbbiakban is támogatni a felsőoktatási intézményben, államilag finanszírozott, 

nappali tagozaton továbbtanuló fiatalokat a Bursa Hungarica keretén belül.  
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A képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az 

meghozta a következő határozatát:  

 

  

36./2011. (VIII.25.) határozat 

 

Tárgy:   Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj 

pályázathoz a csatlakozás 

 

Perkupa  Község Önkormányzata csatlakozik az Oktatási 

Minisztérium által meghirdetett Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Ösztöndíj pályázat 2012. évi fordulójához. 

 

 

Határidő: 2011. szeptember 30. 

Felelős : Polgármester 

 

 

Molnár Zoltán polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a lehetőségekhez 

képest az általános iskolás tanulók iskolakezdését az önkormányzat a tankönyv költségek 

átvállalásával segítse.  

 

 

A képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az 

meghozta a következő határozatát:  

 

 

37./2010. (VIII.25.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Beiskolázási segély kifizetése 

 

 

Perkupa község Önkormányzati képviselő-testülete a községben állandó 

bejelentett lakóhellyel rendelkező, általános iskolás gyermeknek, akik 

Perkupai Általános Iskolába és  a Bódvaszilasi Általános Iskolába járnak a 

tankönyv költségét az önkormányzat átvállalja. 

 

Megkeresi a képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a tankönyv költségek 

átvállalásáról intézkedjen.  

 

   Határidő:  2011. szeptember 30.  

   Felelős: körjegyző 

 

Vécsei Vilmos körjegyző javasolja, hogy a képviselő-testület helyi rendeletben 

szabályozza a porták, kertek és növények telepítési rendjét. Egyre gyakoribb, hogy a 

lakatlan, üresen álló házak kertjeit és udvarait a tulajdonosok nem gondozzák. A telek 

és kertszomszédok vitás eseteinek rendezése érdekében javasolja a rendelet 

elfogadását. 
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A képviselő-testület a rendelet tervezettel kapcsolatban kérdés és hozzászólás nem hangzott 

el, a képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – megalkotta a 8/2011.(VIII. 25.) 

rendeletét a porták és kertek rendjéről, valamint a növények telepítési távolságáról.  
A rendelet a jkv. 2. sz. mellékletét képezi 

 

 

Vécsei Vilmos körjegyző tájékoztatja a  képviselő-testületet, hogy ÖNHIKI pályázatot adunk 

be, 30 és 60 napon túli számlatartozások rendezésére, illetve az iskola és óvoda hiányának 

csökkentésére. 

 

A képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az 

meghozta a következő határozatát:  

 

 

38./2010. (VII.25.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő 

önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó igény 

benyújtásáról 

 

 

1. Perkupa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 

2011. évi CLXIX. Törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján 

(továbbiakban 6. számú melléklet) támogatási igényt nyújt be az 

önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására. 

2. Perkupa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önhibájukon kívül 

hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának igényléséhez a 

fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi: 

I. b) a települési önkormányzat 2010. január 1-én 1 000 fő alatti, és a Perkupa      

     székhelyű körjegyzőséghez tartozik- 

 

II. a) A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2011. 

évben ilyen jogcímen 5.300 ezer forint összegű bevételt tervez. 

 

III. Az önkormányzat a 2011. évi költségvetési rendeletét vagy módosított 

költségvetési rendeletét 19.840 ezer forint összegű kötelezettségvállalás 

felső határát. 

 

V. a) Az önkormányzat az Ötv. Szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra 

nem kötelezett. 

 

 

 

Juhász Imre alpolgármester javasolja, hogy a múlt évekhez hasonlóan az idén is szeretné 

megrendezni az „Idősek estjét” a Népek Nemzetek Együtt Egymásért Egyesület” és ehhez 

kéri az önkormányzat támogatását.  

 

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

meghozta a következő határozatot:  

 

  39/2011.(VIII.25.) sz. önk. képviselő-testületi határozat  
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  Tárgy: Népek Nemzetek Együtt Egymásért Egyesület támogatása 

 

Perkupa község Önkormányzati képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

Népek Nemzetek Együtt Egymásért Egyesület részére 100.000 Ft azaz 

egyszázezer forint támogatást állapít meg.  

 

Felhatalmazza a körjegyzőt, hogy gondoskodjon a támogatás kifizetéséről.  

 

  Határidő: 8 nap  

  Felelős: 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 


