JEGYZŐKÖNYV
Készült: Perkupa község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. március 03-án tartott
– nyílt- képviselő-testületi üléséről

Jelen vannak:

Molnár Zoltán
Juhász Imre
Molnár Sándor
Szemánszki Zoltánné
Szegő Sándor

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
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 Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megvitatása,
elfogadása
Előadó: Molnár Zoltán polgármester
2./ Térítési díjak megállapítása
Előadó: Molnár Zoltán polgármester
3./ Perkupa Községi Önkormányzat gazdasági programjának elfogadás
Előadó: Polgármester
4./ Egyebek

Az 1./ napirendi pont keretében Molnár Zoltán polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a 2011. évi költségvetési tervezetet írásban megkapták kéri, hogy mondják el
észrevételeiket, véleményüket.
A képviselő-testület részéről kérdés, illetve hozzászólás nem hangzott el.
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyetértésben – megalkotta az Önkormányzat
2010. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (III.04.) rendeletét.
A rendelet a jegyzőkönyv 1.sz. mellékletét képezi.
Vécsei Vilmos körjegyző elmondja, hogy az Észak-Magyarországi Hulladékgazdálkodási
Zrt. kéri, hogy a lakossági szemétszállítás díját 350.-Ft + áfa/ürítésről, 370.- Ft + áfa/ürítésre
fogadja el az önkormányzat. Mivel szolgáltató váltásra nincs lehetőség, mert a környéken
nincs más szolgáltató, valamint ha a lakosságnak kellene megfizetni a szemétszállítás díját,
akkor azt jelentősen megemelné a számlázás költsége miatt. Ezért javasolja az ÉHG Zrt.
javaslatának elfogadását.
A képviselő-testület részéről kérdés, illetve hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyetértésben – megalkotta a 4/2011.(III.04.) sz.
rendeletét a Szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és
annak díjáról.
A rendelet a jegyzőkönyv 2.sz. mellékletét képezi.
Vécsei Vilmos körjegyző elmondja, hogy a napközi otthonos óvoda intézményvezetőjével és
élelmezésvezetőjével egyeztetve javasolja a képviselő-testületnek a napközi otthonos óvodai
konyha nyersanyag normájának módosítását. Figyelembe véve, hogy mindennek emelkedett
az ára kéri, hogy a nyersanyagnormát 220.- Ft-ról 250.- Ft-ra emelje a képviselő-testület
A képviselő-testület az előterjesztés megtárgyalása után 5 igen szavazattal, - egyhangúlag meghozta a következő határozatát:
7/2011. (III.03.)) sz. önk. képviselő-testületi határozat
Tárgy: Az élelmezési nyersanyagnorma megállapítása
Perkupa község Önkormányzati Képviselő-testülete a gyermekek napközbeni
ellátása keretében biztosított étkezés nyersanyagnormájáról és a gyermekétkeztetésnek nem minősülő ellátás nyersanyagnormájáról az alábbi határozatot
hozza:
1./ Óvodai gyermekétkeztetés nyersanyagnormája:

250 Ft

2./ A helyi általános iskolába járó gyermekek nyersanyagnormája.
a.) tízórai, ebéd
b.) tízórai, ebéd, uzsonna

250 Ft
250 Ft
250 Ft

3./ Helyi alkalmazottak étkezésének, helyi vendégétkezők és
szociális étkezők nyersanyagnormája:

250 Ft

4./ Tanodás gyermekek nyersanyagnormája:
a.) uzsonna

80 Ft

Képviselő-testület megállapítja, hogy a fenti rögzített nyersanyagnormák
2011. április 01. napjától érvényesek. A nyersanyagnormák az Áfá-t nem
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tartalmazzák.
Határidő:
Felelős:

2010. április 01.
polgármester körjegyző

Vécsei Vilmos körjegyző elmondja, hogy a gyermekétkeztetés és gyermekétkeztetésnek nem
minősülő étkeztetés intézményei térítési díjának megállapításáról elkészítette a rendelet
tervezetet, kéri annak elfogadását.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal – megalkotta a 5/2011. (III.04.) rendeletét a
gyermekétkeztetés és gyermekétkeztetésnek nem minősülő étkeztetés intézményi térítési
díjának megállapításáról szóló 5/2008. (II.20.) rendelet módosításáról. A rendelet a
jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.
Vécsei Vilmos körjegyző javasolja a képviselő-testületnek, hogy az önkormányzati
alkalmazottak, helyi és nem helyi vendégétkezők ebéd térítési díját a képviselő-testület
határozatban állapítsa meg, javaslatot tesz a térítési díjak mértékére, kéri annak elfogadását.
A képviselő-testület az előterjesztés megtárgyalása után 5 igen szavazattal, - egyhangúlag meghozta a következő határozatát:
8/2011. (III.03.)) sz. önk. képviselő-testületi határozat
Tárgy: Gyermekétkeztetésnek nem minősülő étkezés térítési díjak
meghatározása
1./ Alkalmazottak és helyi vendégétkezők

500 Ft

2./ Nem helyi vendégétkezők
- ebéd

600 Ft

3./ A helyi általános iskolába járó gyermekek térítési díja
a.) tízórai, ebéd, uzsonna
255 Ft
b.) tízórai, ebéd
220 Ft
c.) uzsonna tanodás gyermeknek
80 Ft
A megállapított térítési díjak az Áfá-t nem tartalmazzák.
Az 1./ pontban megállapított térítési díj a nyersanyagnormához
viszonyított 60 %-os rezsiköltséget tartalmaz.
A 2./ pontban megállapított térítési díj a nyersanyagnormához
viszonyított 100 %-os rezsiköltséget tartalmaz.
Határidő:
Felelős:

2011. április 01.
polgármester

Molnár Zoltán polgármester javasolja a képviselő-testületnek, hogy Perkupa Község
Önkormányzat képviselő-testülete, a 2011. augusztus 31. nappal lépjen ki a Szendrő Város
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Önkormányzatával, valamint Égerszög, Galvács, Szőlősardó, Varbóc, és Teresztenye
Önkormányzatokkal 2007. július 31-én megkötött oktatási-neveléséi feladatokat ellátó
intézményi fenntartói társulásból, mivel a gesztor Szendrő Önkormányzat felé tett társulási
megállapodás módosítására, pontosítására tett javaslatára Szendrő Város Önkormányzat nem
adott pozitív visszajelzést. Az oktatási intézmény finanszírozásával kapcsolatos folyamatos
egyet nem értés és nézeteltérés valamint az önkormányzat gazdasági érdeke, hogy az
Önkormányzat más módon oldja meg a törvényben előírt alapfokú közoktatási feladatok
ellátását és próbáljunk meg másik iskolával tárgyalni a csatlakozásról
A képviselő-testület az előterjesztés megtárgyalása után 5 igen szavazattal, - egyhangúlag meghozta a következő határozatát:

9./2011.(III.03.) sz. önk. Képviselő-testületi határozat
Tárgy:

Kilépés az oktatási-nevelési feladatokat ellátó
intézményi fenntartói társulásból
Perkupa Község Önkormányzat képviselő-testülete, a
2011. március 03-i döntése alapján 2011. augusztus 31.
nappal kilép a Szendrő Város Önkormányzatával, valamint
Égerszög, Galvács, Szőlősardó, Varbóc, és Teresztenye
Önkormányzatokkal 2007. július 31-én megkötött
oktatási-neveléséi feladatokat ellátó intézményi fenntartói
társulásból.
A Perkupa Község képviselő-testülete a társulásból történő
kilépés indokolásaként megállapítja, hogy a gesztor
Szendrő Önkormányzat felé tett társulási megállapodás
módosítására, pontosítására tett javaslatára Szendrő Város
Önkormányzat nem adott pozitív visszajelzést. Az oktatási
intézmény finanszírozásával kapcsolatos folyamatos egyet
nem értés és nézeteltérés valamint az önkormányzat
gazdasági
érdeke
a
képviselő-testületet
arra
meggyőződésre juttatta, hogy az Önkormányzat más
módon oldja meg a törvényben előírt alapfokú közoktatási
feladatok ellátását.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Vécsei Vilmos körjegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az ivóvíz és
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csatornaszolgáltatás lakossági díjának mértékét az állami költségvetésben e célra előirányzott
összeg, valamint a benyújtott igények alapján a Tárcaközi Bizottság határozza meg. Javasolja,
hogy a képviselő-testület nyújtson be pályázatot a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztériumhoz a lakossági ivóvíz és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyetértésben – meghozta a következő határozatot:
10/2011. (III.03.) sz. önk. képviselő-testületi határozat
Tárgy: Támogatási igény benyújtása a lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás ráfordítás csökkentésére
Perkupa Község Önkormányzata 2011. évre vonatkozóan a lakossági
ivóvíz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére támogatási
kérelmet kíván benyújtani a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztériumhoz.

Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

Molnár Zoltán polgármester elmondja, hogy 32 fő foglalkoztatására van lehetőség a Szuha
Völgyi Területfejlesztési Közhasznú Társaság által szervezett közmunka programban.
A képviselő-testület az előterjesztés megtárgyalása után 5 igen szavazattal, - egyhangúlag meghozta a következő határozatát:
11/2011.(III.03.) sz. önk. Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Csatlakozás foglalkoztatáshoz
Perkupa Község Önkormányzati Képviselő-testülete csatlakozik a BódvaSzuha Völgyi Területfejlesztési Közhasznú Társaság által szervezett
foglalkoztatáshoz, és 32 fő perkupai lakos 6 hónap időtartamra való
foglalkoztatásához szükséges önrészt saját költségvetéséből biztosítja.
A testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester

Molnár Zoltán polgármester tájékoztatja a a képviselő-testületet, hogy a háziorvosi ellátás
jelenleg helyettesítéssel van megoldva. Dr. Retek Edit megkeresett hogy 2011.03.16.-tól
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2011.04.30.-ig a perkupai háziorvosi egészségügyi szolgáltatást helyettesítési jogviszony
keretében ellátná. És ha megfelelőnek találja az állást utána vállalkozói formában vállalná
Perkupa község háziorvosi praxisát.
A képviselő-testület az előterjesztés megtárgyalása után 5 igen szavazattal, - egyhangúlag meghozta a következő határozatát:
12/2011.(III.03.) sz. önk. képviselő-testületi határozat
Tárgy: Háziorvos megbízása
Perkupa községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Perkupai háziorvosi
körzet háziorvosi ellátásával
határozott időre 2011.03.16.-2011.04.30.
megbízza dr. Retek Edit (3600. Ózd, Mekcsey út 23..) székhelyű vállalkozó
háziorvost. Dr. Retek Edit a megbízáshoz szükséges jogszabályban előírt
képesítésekkel rendelkezik.
Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a tárgyban kötendő
megbízási szerződést aláírja.

Határidő:
Felelős:

2011. március 15.
polgármester

Molnár Zoltán polgármester, emlékezteti a képviselő-testület tagjait, hogy a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 91.§. (1) előírása szerint az önkormányzat
meghatározza a gazdasági programját és költségvetését. A gazdasági program a képviselőtestület megbízatásának időtartamára, vagy azt meghaladó időszakra szól. A gazdasági
program az önkormányzat részére helyi szinten meghatározza mindazon célkitűzéseket,
feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban az önkormányzatok által
nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják. A
gazdasági programot a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül fogadja
el, ha az egy választási ciklusra szól. Ezen rendelkezések figyelembe vételével Perkupa
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010-2014. közötti időre szóló gazdasági
programját összeállította. Kéri, hogy a gazdasági programot a képviselő-testület fogadja el.
A képviselő-testület az előterjesztés megtárgyalása után 5 igen szavazattal, - egyhangúlag meghozta a következő határozatát:
13/2011.(III.03.) sz. önk. képviselő-testületi határozat
Tárgy: Perkupa Községi Önkormányzat Gazdasági Programjának elfogadása
Perkupa községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Perkupa Községi
Önkormányzat 4 évre szóló Gazdasági Programját e l f o g a d j a.
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A Gazdasági Program a jegyzőkönyv 3. sz. mellékletét képezi.
Határidő:
folyamatos
Felelős:
polgármester
Molnár Zoltán polgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy megjelent a
7/2011.(III.09) BM rendelet alapján iskola és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés,
felújításra lehet pályázni. A megvalósulás helye: a Sporttelep.
A képviselő-testület az előterjesztés megtárgyalása után 5 igen szavazattal, - egyhangúlag meghozta a következő határozatát:
14./2011.(III.03.) sz. önk. Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Pályázat benyújtása
Perkupa Község Önkormányzat képviselő-testülete
pályázatot nyújt be a 7/2011.(III.09.) BM rendelet alapján
Iskola és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás
című pályázati kiírásra.
A pályázat tárgya: Perkupa Kondipark telepítése
A fejlesztés megvalósulási helye: 3756. Perkupa,
Sporttelep hrsz: 0118/a.
A képviselő-testület a saját forrás összegét: 1.741.344.- Ftot,
azaz
Egymillió-hétszáznegyvenegyezerháromszáznegyvennégy
forintot
a
2011.
évi
költségvetéséből biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
pályázat benyújtására.
Határidő: 2011.március 31.
Felelős: polgármester
Miután több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Molnár Zoltán polgármester megköszönte
a megjelenést és az ülést bezárta.

K m f.
Molnár Zoltán
polgármester

Vécsei Vilmos
körjegyző
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