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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

 

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

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./ Közmeghallgatás 

 

2./ A háziorvosi szolgálati lakás bérleti díjának megállapítása 

 

3./ Egyebek 

 

Az 1./napirendi pont  keretében a közmeghallgatáson nem jelent meg senki. 

 

 

Molnár Zoltán polgármester a 2. napirendi pont keretében javasolja, hogy  támogassák  a 

háziorvosi szolgáltatást üzemeltető Dr. Retek Editet a háziorvosi rendelés beindításában. 

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

észrevételeiket mondják el. 

 

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

meghozta a következő határozatát:  
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51/2010.(XII.30.) sz. önk. Képviselő-testületi határozat 

 

 

              Tárgy: Háziorvosi szolgálat támogatása 

 

  Perkupa Község Önkormányzat képviselő-testülete 

megtárgyalta és elfogadta, hogy Dr. Retek Editnek a 

háziorvosi szolgálat beindításához 790.000.- Ft azaz 

Hétszázkilencvenezer forint egyszeri támogatást nyújt. 

  A támogatott az összeget köteles a háziorvosi rendelő és 

hozzátartozó szolgálati lakás felújítására fordítani, és a 

támogatással 2012. december 31-ig elszámolni. 

 

 

 

  Határidő: azonnal 

                                        Felelős:     körjegyző 

 

 

 

Vécsei Vilmos körjegyző a  3. napirendi pont keretében tájékoztatja a képviselő-testületet, 

hogy az önkormányzat tulajdonában lévő Kossuth Lajos út 24. szám alatti bérlakást, a 

hozzátartozó 2 db garázzsal, védőnői szolgálati lakással, régi védőnői rendelővel és udvarral 

és kerttel Dr. Retek Edit bérbe venné.  

 

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

meghozta a következő határozatát:  

 

 

                  52/2011.(XII.30.) sz. önk. Képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: Perkupa Község Önkormányzat tulajdonában lévő Kossuth 

Lajos út 24. szám alatti bérlakás bérbe adása 
  

  Perkupa Község Önkormányzat képviselő-testülete Dr. 

Retek Edit részére bérbe adja a Kossuth Lajos út 24. szám 

alatti bérlakást, a hozzátartozó 2 db garázzsal, védőnői 

szolgálati lakással, régi védőnői rendelővel és udvarral és 

kerttel. Az épület havi díját 20.000.- Ft azaz húszezer 

forint összegben határozzák meg. Továbbá Dr. Retek Edit 

részére 25 hónap bérleti díj alól mentesül, mivel a 

bérleményre fordított 500.000.- Ft azaz ötszázezer forintot. 

   

  A képviselő-testület megbízza a körjegyzőt, hogy a bérleti 

szerződést készítse el. 

 

 

  Határidő: azonnal 
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                                        Felelős:     körjegyző 

 

 

Molnár Zoltán polgármester  a  3. napirendi pont keretében elmondja, hogy a Kormány a 

1482/2011. (XII.23.) Korm. Határozatban döntött a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és 

átengedett személyi jövedelemadója fejezeten belüli előirányzat átcsoportosításáról, melynek 

felhasználására vonatkozó részletszabályokat az 59/2011.(XII.23.) BM rendelet a helyi 

önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás rögzíti. 

Perkupa Községi Önkormányzat 50 m3 fát igényelt, az önerő 2.000.- ft/m3 +áfa + szállítás. 

 

Vécsei Vilmos körjegyző a  3. napirendi pont keretében tájékoztatja a képviselő-testületet, 

hogy az önkormányzat tulajdonában lévő Kossuth Lajos út 14. szám alatt lévő általános iskola 

garázsát gépkocsi tárolásra kibérelné Bogsán Gyula (756. Varbóc, Dózsa György út 40. szám 

alatti lakos.  

 

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

mondják el. 

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

 

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

meghozta a következő határozatát:  

 

                  53/2011.(XII.30.) sz. önk. Képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: Általános iskolai garázs bérlése 

  

 

  Perkupa Község Önkormányzat képviselő-testülete 

Bogsán Gyula 3756. Varbóc, Dózsa György út 40.szám 

alatti lakos  részére bérbe adja a Kossuth Lajos út 14. szám 

alatti garázst. Az épület havi díját 5.000.- Ft azaz ötezer 

forint összegben határozzák meg.  

   

  A képviselő-testület megbízza a körjegyzőt, hogy a bérleti 

szerződést készítse el. 

   

 

  Határidő: azonnal 

                                        Felelős:     körjegyző 

 

 

 

Vécsei Vilmos körjegyző elmondja, hogy a 2012-ben csökkenő állami támogatás és az 

emelkedő szolgáltatási árak mellett szükséges és elkerülhetetlen a magánszemélyek 

kommunális adójának összegét emelni. 

Az önkormányzat a 2011. évben is átvállalja a lakosság helyett a szemétszállítás teljes 

összegét amely 2011-ben havonta 610 ezer  és 750 ezer forint között mozgott a havi ürítéstől 

függően. A kommunális adó összege a szemétszállítás díjának a felét sem fedezi. Tisztában 

van vele, hogy az emelés a lakosságnak nem fog tetszeni és sokaknak anyagilag is 

megterhelő, de ez egy kényszerű megoldás. Mivel az Önkormányzat a már említett csökkenő 
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szolgáltatási és egyéb támogatások mellett már nem tud nagyobb részt átvállalni a lakosság 

terheiből. 

 

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

 

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

meghozta a 11/2011.(XII.31.) rendeletet az Önkormányzat Magánszemélyek kommunális 

adójáról szóló 3/2000.(II.23.)  rendelet módosításáról. 

  

 

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 


