
 1 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

 

Készült: Perkupa község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. január 05-én tartott –

nyílt-    képviselő-testületi üléséről 

 

 

Jelen vannak:  Molnár Zoltán   polgármester 

   Juhász Imre   alpolgármester  

   Molnár Sándor  képviselő 

   Szemánszki Zoltánné képviselő 

   Szegő Sándor   képviselő   

    

A mellékelt jelenléti ív szerint. 

 

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./ Tájékoztató az iskolával kapcsolatban 

 

 

2./  Önkormányzati föld eladás 

 

3./ Egyebek 

 

 

 

1. Napirendi pont: Tájékoztató az iskolával kapcsolatban 

  

Molnár Zoltán polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet és a megjelenteket, hogy a 

Szendrői Általános Iskola által kiküldött levél nem teljesen felel meg a valóságnak, ezért 

szeretné tájékoztatnia a szülőket a kialakult helyzetről. Perkupa és Szendrő települések között 

létrejött Közoktatási Intézményi Társulás iskolabusz szolgáltatását településünk a 

továbbiakban nem tudja felvállalni a Szendrővel történő elszámolási vitákból adódóan, de a 

lehetőségeinkhez mérten megpróbáljuk megoldani a problémát. 

Szendrő Város Önkormányzata többszöri megkeresésünkre sem adott pontos választ, hogy  

mennyivel tartozunk nekik és a tételes elszámolásra sem volt hajlandó, de a megállapodást6 



 2 

sem akarta módosítani. Tőlünk kértek kimutatást az iskolabuszról amit visszamenőleg 2007.-

től elkészítettünk a bérek és a karbantartási költségek nélkül, de  arra sem érkezett válasz, 

pedig a normatívát ők folyamatosan igénylik.  

 

Ruszó Róbert szülő kérdezi, hogy a vonattal bejáró gyermekekhez biztosít –e Szendrő tanári 

felügyeletet? 

 

Molnár Zoltán polgármester elmondja, hogy nem tudja kapnak –e a gyerekek tanári 

felügyeletet a vonaton, de a kérdés tisztázásáig Perkupa Önkormányzat biztosít kísérőt. 

 

Ruszó Jánosné szülő elmondja, hogy járjanak máshová a gyerekek iskolába ha nem tudnak 

Szendrővel megegyezni. 

 

Vécsei Vilmos körjegyző tájékoztatja a szülőket, hogy felajánlották Szendrő 

Önkormányzatnak, hogy az Iveco buszt üzemeltesse Szendrő, mert Perkupa tovább nem tudja 

ellátni a bejáró gyermekek szállítását. Nagyon megterheli az önkormányzatot havonta kb. 

300.000.- 350.000.- Ft kiadást jelent a sofőr bérével együtt. 

 

Molnár Zoltán polgármester tájékoztatja a szülőket, hogy amennyiben nem tudnak 

megegyezni Szendrő Önkormányzattal, akkor 2011. március 31-ig van rá mód, hogy ás 

önkormányzattal tárgyaljanak egy új társulásról. 

 

 

2. Napirendi pont: Önkormányzati föld eladás 

 

Vécsei Vilmos körjegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Perkupa Községi 

Önkormányzat tulajdonában lévő 04 és 029 hrsz. földterületek árverezése megtörtént 2 fő 

résztvevővel. Mind a két földterületre ifj. Pamlényi Ferenc lett a nyertes licitáló. A Perkupa 

04 hrsz-ú ingatlan 500.000.- forintban, a Perkupa 029 hrsz-ú ingatlan 600.000.- forintban kelt 

el. Kéri a képviselő-testületet, hogy ifj. Pamlényi Ferencet jelölje ki vevőként. 

 

A képviselő-testület részéről kérdés, illetve hozzászólás nem hangzott el.  

 

 

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

meghozta a következő határozatát:  

 

 

 

1./2011.(01.05.) sz. önk. Képviselő-testületi határozat 

 

 

              Tárgy: Ingatlan értékesítés 

 

 

  Perkupa Község Önkormányzat képviselő-testülete, 

figyelembe véve a 2011. január 05-én 10 órakor megtartott 

nyilvános árverés eredményét, ifj. Pamlényi Ferenc (sz.: 

Miskolc, 1979.09.07. anyja neve: Kollár Zsuzsanna) 

3765. Komjáti, Petőfi Sándor út 4. szám alatti lakos 

részére eladja az 1/1 tulajdonában lévő 
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  Perkupa 04 hrsz-ú szántó művelési ágú 29,67 AK 

értékű 1 ha 7051 m2 nagyságú, valamint a 

  Perkupa 029 hrsz-ú szántó művelési ágú 45,98 AK 

értékű 2 ha 6428 m2 nagyságú földterületeit. 

  A vételárat a képviselő-testület a Perkupa 04 hrsz-ú 

ingatlan tekintetében 500.000.- forintban, a Perkupa 

029 hrsz-ú ingatlan tekintetében 600.000.- forrintban 

állapítja meg. 

 

 

 

  Az adás-vétellel kapcsolatos minden kiadás a vevőt 

terheli. 

 

 

 

 

       Határidő: 2011. február 28. 

                                         Felelős:     Polgármester 

    

 

3. Napirendi pont: Egyebek 

 

Molnár Zoltán polgármester ismerteti, hogy a a háziorvosi ellátás jelenleg helyettesítés 

keretében történik és a háziorvosi állásra írjanak ki pályázatot amit a Magyar Közlönyben 

jelentessenek meg. A állás azonnal betölthető, vállalkozási vagy közalkalmazotti formában, 

szolgálati lakás biztosítva van ha szükséges. 

 

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

– meghozta a következő határozatot: 

 

 

   2/2011.(01.05.) sz. önk. képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Háziorvosi pályázat meghirdetése 
  Perkupa Községi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a  

Háziorvosi pályázat beadását az alábbiak szerint pályázatot ír ki. 

 

 

1. Munkahely és munkakör megnezvezése: 

       Perkupa Háziorvosi Körzet 

       3756. Perkupa, Kossuth Lajos út 24. 

-     Vegyes körzet, Perkupa, Varbóc, Szőlősardó, Égerszög,      

       Teresztenye, területi ellátási kötelezettséggel. 

-     Vállalkozási vagy közalkalmazotti formában. 

-     Hétvégi ügyeletben való részvétellel, iskola eü. ellátással. 

 

2. Pályázati feltételek: 

- A 4/2000. (II.25.) EüM rend.-ben, a 18/2000. (II.25.) Korm. rend-

ben előírt feltételek megléte. 

- 3 hónapnál nem régebbi e.b 



 4 

- Végzettségét igazoló okiratok másolata 

- Orvosi alkalmassági vizsgálat meglétét igazoló okmány 

- Részletes szakmai önéletrajz 

- Hozzájárulás a pályázati anyag megismeréséhez 

 

3. Juttatások, egyéb információk:  

- Bér a Kjt szerint 

- Az állás azonnal betölthető 

- Szolgálati lakás biztosított 

 

 

    Határidő: azonnal  

    Felelős: polgármester 

 

Vécsei Vilmos körjegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a 2010.10.13.-án tartott 

képviselő-testületi üléssel kapcsolatban a B.-A.-Z Megyei Kormányhivatal Hivatal 

törvényességi észrevételt tett, mert az alpolgármester az alakuló ülésen nem tette le az esküt. 

Juhász Imre alpolgármester letette az esküt. 

 

Vécsei Vilmos körjegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a 2011. évre vonatkozó 

közületi ivóvíz díját rendelettel kell elfogadni. Az ivóvíz fajlagos díját a szolgáltató 796 

Ft/m3-ben javasolja meghatározni. 

 

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

megalkotta a : 1/2011.(01.05.) sz. rendeletet az ivóvíz szolgáltatás 2011. évi hatósági 

díjának megállapításáról. 
 

A rendelet a jkv. 1. sz. mellékletét képezi. 

 

Vécsei Vilmos körjegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a 2011. 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 : 2/2011.(01.05.) sz. rendeletet a csatorna szolgáltatás 2011. évi hatósági 

díjának megállapításáról. 
 

A rendelet a jkv. 2. sz. mellékletét képezi. 

 

 

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 

 

 


