JEGYZŐKÖNYV
Készült: Perkupa község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. április 04-én tartott –
nyílt - képviselő-testületi ülésről

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

Pető Károlyné

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 pontra, melyet a képviselő-testület 5 igen szavazattal –
egyhangúlag- az alábbiak szerint határozza meg:
N A P I R E N D:
1./ Az Önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának megvitatása, elfogadása
Előadó: Molnár Zoltán polgármester
2./ A szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló rendelet
megvitatása, elfogadása
Előadó: Vécsei Vilmos körjegyző
3./ Egyebek

Az 1./ napirendi pont keretében Molnár Zoltán polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet az Önkormányzat 2010. évi gazdálkodási évét
214.489 e ft bevétellel
196.064 e ft kiadással
19.091 e ft pénzmaradvánnyal zárta.
A képviselő-testület részéről kérdés, illetve hozzászólás nem hangzott el.
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyetértésben – megalkotta Perkupa községi
Önkormányzat 2010. évi gazdálkodásáról szóló 6/2011.(IV. 05.) rendeletet.
A rendelet a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képezi.
A 2./ napirendi pont keretében Vécsei Vilmos körjegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, a
szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló rendeletről.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyetértésben – megalkotta
„A szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 7./2011.(IV. 05.)
rendeletet.
A rendelet a jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét képezi.
Molnár Zoltán polgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy az „Úton”
Ifjúsági – Kulturális Egyesület küldött egy levelet, melyben tájékoztatja a képviselő-testületet,
hogy az Égervölgye Ifjúsági Táborban milyen felújításokat szeretnének elvégezni.
Vécsei Vilmos körjegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy érkezett egy megkeresés a
Perkupa 162 helyrajzi számú belterületi ingatlannal kapcsolatban. Az ingatlan tulajdonosa
kéri, hogy Perkupa Község Önkormányzata mint az 1996. november 05-én megszűnt
Perkupa-Szögliget Vízmű Társulat jogutódja, hozzájáruljon hozzá ahhoz, hogy a PerkupaSzögliget Vízmű Társulat javára 1993.12.15.-én bejegyzett 15.000.- ft értékű jelzálogjog a
Perkupa 162 helyrajzi számú belterületi ingatlanról, amely a természetben 3756. Perkupa,
József Attila út 2. szám alatt található törlésre kerüljön. A tulajdonosok az elmaradt 15.000.forintot 2011.február 28-án megfizették.
A képviselő-testület az előterjesztés megtárgyalása után 5 igen szavazattal, - egyhangúlag meghozta a következő határozatát:

18/2011.(IV.04.) sz. önk. képviselő-testületi határozat
Tárgy: Hozzájárulás jelzálog jog törléshez
Perkupa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az 1996.
november 05-én megszűnt Perkupa-Szögliget Vízmű Társulta jogutódja
hozzájárul ahhoz, hogy a Perkupa-Szögliget Vízmű Társulat javára
1993.12.15-én bejegyzett 15.000 forint értékű jelzálogjog a Perkupa 162
helyrajzi számú belterületi ingatlanról, amely a természetben 3756. Perkupa
József Attila út 2. szám alatt található, törlésre kerüljön.
A hozzájáruló nyilatkozat alapja az, hogy a tulajdonosok a 15.000 forint
elmaradt közműfejlesztési hozzájárulást a jogutód Perkupa Község
Önkormányzat részére 2011. február 28-én megfizették.
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Határidő:
Felelős:

2011. április 30.
polgármester

Molnár Zoltán polgármester ismerteti a képviselő-testület tagjaival, hogy az Edelényi
Kistérség Többcélú Társulás által megküldött 2010. évi belső ellenőrzési jelentést, és kéri
hogy fogadják el.
A képviselő-testület az előterjesztés megtárgyalása után 5 igen szavazattal, - egyhangúlag meghozta a következő határozatát:
19/2011.(IV.04.) sz. önk. Képviselő-testületi határozat
Tárgy:

Éves ellenőrzési jelentés elfogadása
Perkupa Község Önkormányzat képviselő-testülete
megtárgyalta az Edelényi Kistérség Többcélú Társulás
által megküldött 2010. évi belső ellenőrzési jelentést és azt
elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Vécsei Vilmos körjegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az Államháztartásról szóló
többször módosított 1992. évi XXXVIII. Törvény 66. §-a és a 68. §. (3) bekezdése alapján
Perkupa Község Önkormányzatának és a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak
együttműködési megállapodás kell kötni.
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy az együttműködési megállapodás tartalmának
megismerését követően, észrevételeiket mondják el.
Az együttműködési megállapodással kérdés illetve, hozzászólás nem hangzott el, így javasolja
annak elfogadását.
A képviselő-testület az előterjesztés megtárgyalása után 5 igen szavazattal, - egyhangúlag meghozta a következő határozatát:
20/2011.(IV.04.) sz. önk. Képviselő-testületi határozat
Tárgy:

Együttműködési megállapodás
Perkupa Község Önkormányzat képviselő-testülete
elfogadja
a
Cigány
Kisebbségi
Önkormányzat
együttműködési megállapodását e l f o g a d j a .
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Az együttműködési megállapodás a jegyzőkönyv 3. számú
mellékletét képezi.

Határidő: azonnal
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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