JEGYZŐKÖNYV
Készült: Perkupa község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. május 16-án tartott –
nyílt - képviselő-testületi ülésről

Jelen vannak:

Molnár Zoltán
Juhász Imre
Molnár Sándor
Szemánszki Zoltánné

polgármester
alpolgármester
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 4 fő képviselő megjelent.
Javaslatot tesz a napirendi pontra, melyet a képviselő-testület 4 igen szavazattal –
egyhangúlag- az alábbiak szerint határozza meg:
N A P I R E N D:
1./ Szolgálati lakás értékesítése
Előadó: Molnár Zoltán polgármester
2./ Egyebek

Az 1./ napirendi pont keretében Molnár Zoltán polgármester tájékoztatja a képviselőA képviselő-testület az előterjesztés megtárgyalása után 4 igen szavazattal, - egyhangúlag meghozta a következő határozatát:

24/2011.(V.16.) sz. önk. képviselő-testületi határozat
Tárgy: Szolgálati lakás értékesítése
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Perkupa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a tulajdonában lévő
Perkupa, Ady Endre út 7. szám alatti lakás vételárát 5.000.000.- Ft azaz
Ötmillió forintban állapítja meg, és a vételárból a bérlőnek 30%-os
kedvezményt biztosít, így a vételárat 3.500.000.- forintban azaz Hárommillióötszázezer forintban határozza meg a képviselő-testület.
Határidő:
Felelős:

15 nap
körjegyző

Molnár Zoltán polgármester ismerteti, hogy az Edelényi Rendőrkapitányság kérelemmel
fordult a képviselő-testülethez, hogy a Rendőrkapitányság és a hozzá tartozó Rendőrőrsök
munkáját a lehetőségekhez mérten támogassa.
A képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és 4 igen szavazattal – egyhangúlag – az
meghozta a következő határozatát.
25./2011.(V.16.) sz. önk. Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Edelényi Rendőrkapitányság támogatási kérelme
Perkupa község Önkormányzati
Képviselő-testülete
Rendőrkapitányság támogatási kérelmét

az

Edelényi

elutasítja.
Határozat ellen államigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs. Az
érdekeltek a kézhezvételtől számított 15 napon belül – törvénysértésre
alapozottan benyújtott – keresettel kérhetik annak felülvizsgálatát a B-AZ. Megyei Bíróságtól (Miskolc, Dózsa Gy. út 4.)
INDOKOLÁS
Az Edelényi Rendőrkapitányság kérelemmel fordult a képviselő-testülethez,
hogy a Rendőrkapitányság és a hozzá tartozó Rendőrőrsök munkáját a
lehetőségekhez mérten támogassa.
A képviselő-testület méltányolja az Edelényi Rendőrkapitányság áldozatos
tevékenységét, azonban az Önkormányzat jelen pénzügyi helyzetében pénzügyi
fedezet hiányában nem áll módjában támogatást nyújtani, ezért a képviselőtestület a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.
Határidő:
8 nap
Felelős: polgármester
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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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