JEGYZŐKÖNYV
Készült: Perkupa község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. január 25-én tartott –
nyílt - képviselő-testületi ülésről
Jelen vannak:
Molnár Zoltán
Juhász Imre
Molnár Sándor
Szemánszki Zoltánné

polgármester
polgármester
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 pontokra, melyet a képviselő-testület 4 igen szavazattal –
egyhangúlag- az alábbiak szerint határozza meg:

N A P I R E N D:
1./ Edelényi Kistérségi határozat jóváhagyása
Előadó: Polgármester
2./ Egyebek

Molnár Zoltán polgármester a 1. napirendi pont keretében ismerteti, hogy
községi önkormányzat csatlakozni szeretne a mozgókönyvtári szolgáltatáshoz.

Aggtelek

A képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és 4 igen szavazattal – egyhangúlag – az
meghozta a következő határozatát:
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1/2012.(I.25.) önk. képviselő-testületi határozat
Tárgy: Aggtelek Község mozgókönyvtári szolgáltatáshoz történő csatlakozása
Perkupa község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Aggtelek
Község mozgókönyvtári szolgáltatáshoz történő csatlakozását, melyhez az
Edelényi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a 15/2011.(II.10.)
számú határozatával hozzájárult, és elrendelte a Társulási Megállapodás –
feldatellátásában résztvevő települések felsorolását tartalmazó – 3. számú
mellékletének módosítását.
A Képviselő-testület Aggtelek Község mozgókönyvtári szolgáltatáshoz történő
csatlakozásához hozzájárul.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

Molnár Zoltán polgármester a 2. napirendi pont keretében ismerteti, hogy megállapodást
kötnének Sajókeresztúr Községi Önkormányzattal Vécsei Vilmos körjegyző helyettesíti a
jegyzőjüket a betegsége ideje alatt.
A képviselő-testület részéről kérdés, illetve hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület a megállapodást megtárgyalta és 4 igen szavazattal – egyhangúlag – az
meghozta a következő határozatát:
2./2011.(I.25.) önk. Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Megállapodás jegyzői helyettesítésről
Perkupa Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy
határozott, hogy megállapodást köt Sajókeresztúr Község
Önkormányzatával a jegyzői helyettesítésről.
Határidő: azonnal
Felelős: körjegyző
A megállapodás a jkv. 1. számú mellékletét képezi
Vécsei Vilmos körjegyző tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 85.§. (10) bekezdésére
való
tekintettel
Perkupa
Községi
Önkormányzat
képviselő-testületének
kezdeményeznie kellene közös önkormányzati hivatal létrehozását Perkupa Közös
Önkormányzati Hivatal elnevezéssel. Figyelembe véve a jogszabályi hátteret, a
képviselő-testület a jelenlegi Perkupa központú körjegyzőségi hivatalt fenntartó
Szögliget és Varbóc önkormányzatok mellett Szőlősardó, Égerszög és Teresztenye
Önkormányzatokat keresné meg, hogy vegyenek részt a közös hivatal létrehozásában.
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A felkérés indoka az, hogy Perkupa Község Önkormányzata Szőlősardóval,
Égerszöggel, és Teresztenye Önkormányzatokkal jelenleg is tart fenn oktatási
intézményt, egy háziorvosi körzethez tartoznak s több ingatlanban tulajdonos társak. A
rendszerváltást megelőzően mindannyian a Perkupa székhelyű közös községi tanácshoz
tartoztak.
A képviselő-testület részéről kérdés, illetve hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület a közös önkormányzati hivatal létrehozását megtárgyalta és 4 igen
szavazattal – egyhangúlag – az meghozta a következő határozatát:
3./2011.(I.25.) önk. Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Közös Önkormányzati Hivatal létrehozása
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
Törvény 85.§ (10) bekezdésére való tekintettel , Perkupa Község
Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi, közös önkormányzati
hivatal létrehozását Perkupai Közös Önkormányzati Hivatal elnevezéssel.
Figyelembe véve a jogszabályi hátteret, a képviselő-testület a jelenlegi
Perkupa központú körjegyzőségi hivatalt fenntartó Szögliget és Varbóc
Önkormányzatok mellett
Szőlősardó, Égerszög és Teresztenye
Önkormányzatokat keresi meg, hogy vegyenek részt a közös hivatal
létrehozásában.
A felkérés indoka az, hogy Perkupa Község Önkormányzata Szőlősardóval,
Égerszöggel és Teresztenye Önkormányzatokkal jelenleg is közösen tart fenn
oktatási intézményt, egy háziorvosi körzethez tartoznak s több ingatlanban
tulajdonos társak. A rendszerváltást megelőzően mindannyian a Perkupa
székhelyű közös községi tanácshoz tartoztak.
Ezek a tények jól bizonyítják a közös történelmi , gazdasági és kulturális
közösséget, mely kellő alapot biztosít ahhoz, hogy a fentebb megnevezett
önkormányzatok bizakodhassanak az önkormányzatokért felelős miniszter
közös hivatal létrehozását jóváhagyó döntésében, annak ellenére, hogy az azt
fenntartó önkormányzatok száma nem éri el a hetet, illetve a 2000 főt.
A képviselő-testület a felkéri a megkeresett önkormányzatokat, hogy
döntésüket e tárgyban 2012. március 15-ig hozzák meg, s erről írásban,
haladéktalanul értesítsék Perkupa Község Önkormányzatát, hogy a képviselőtestület a megkeresett önkormányzatok döntését figyelembe véve tudjon a
továbbiakban felelősen dönteni.
Amennyiben a megkeresett önkormányzat 2012. március 20-ig nem
nyilatkozik, a képviselő-testület úgy tekinti, hogy az adott önkormányzat
nem kíván részt venni a közös hivatal kialakításában.
Határidő: azonnal
Felelős:
polgármester
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Molnár Zoltán polgármester ismerteti a képviselő-testület tagjaival, hogy Matusz
Tamás Hídvégardó község polgármestere megkereste Perkupa község Önkormányzatát,
hogy csatlakozzon a Gömör-Tornai EGTC-hez tagként.
A Gömör-Tornai Korlátolt Felelőségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás
célkitűzése:
1. A magyarországi és a szlovákiai Gömör-Tornai térség településeinek határon átnyúló
együttműködése a térség természeti, társadalmi adottságainak, erőforrásainak fenntartható
hasznosításáért, gazdasági és kulturális életének fejlesztéséért, a gazdasági és társadalmi
kohézió erősítése az Aggteleki- és a Szlovák Karszt területén, illetve a Felső-Bódva
völgyben és vonzáskörzetében.
2. A Csoportosulás célja, hogy az Európai Unió társfinanszírozásában, területi
együttműködésben megvalósuló programok végrehajtása révén, a Csoportosulás jogi
személyiségének előnyeit kiaknázva, tagjainak területén, illetve annak hatásterületén,
valamint a későbbiekben csatlakozó települések közigazgatási területén lehetővé tegye és
előmozdítsa a gazdasági és társadalmi kohézió létrejöttét és megerősítését, a helyi
gazdaság élénkítését. A fenti cél megvalósulása érdekében multiszektorális térségi
együttműködést kell létrehozni, hogy a különböző kezdeményezések, koncepciók, tervek
koherenciája biztosítható legyen, és fenntartható vidékfejlesztés valósulhasson meg.
A képviselő-testület részéről kérdés, illetve hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület a csatlakozást megtárgyalta és 4 igen szavazattal – egyhangúlag – az
meghozta a következő határozatát:
4./2011.(I.25.) önk. Képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Gömör-Tornai Korlátolt Felelősségű Európai Területi
Együttműködési Csoportosuláshoz való csatlakozás
Perkupa Község képviselő testülete megtárgyalta a Gömör-Tornai Korlátolt Felelősségű
Európai Területi Együttműködési Csoportosulás (szlovák neve: Gemersko-Turnianska
Európske zoskupenie územnej spolupráce s ručeným obmedzením; angol neve: Gömör-Torna
European Grouping of Territorial Cooperation with Limited Liability; röviden Gömör-Tornai
EGTC) való csatlakozásról szóló előterjesztést és az alábbiakról hoz határozatot:
1.) Perkupa Község Önkormányzatának képviselőtestülete egyetért és támogatja Perkupa
Község csatlakozását a Gömör-Tornai Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési
Csoportosuláshoz, melynek székhelye: Magyar Köztársaság, Ragály Községi Önkormányzat,
(Ragályi-Balassa kastély), 3724; Rákóczi utca 16.
2.) Perkupa Község Önkormányzatának képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy a Gömör-Tornai Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás
közgyűlésén a csatlakozási dokumentumokat aláírja, valamint a közgyűlésen településünket
képviselje.
3) Perkupa Községi Önkormányzat képviselőtestülete felkéri a polgármestert, hogy nyújtsa be
a Gömör-Tornai Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulásban
tagként való részvétel jóváhagyása iránti kérelmet a Közigazgatási és Igazságügyi
Miniszternek.
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Felelős:
polgármester
Határidő 1: A csatlakozási határozat megküldése a kezdeményezőknek 2012.
január 31-ig.
Határidő 2: A Gömör-Tornai Korlátolt Felelősségű Európai Területi
Együttműködési Csoportosulásban tagként valórészvétel jóváhagyása iránti kérelem,
illetve a csatlakozásról szóló határozat megküldése a KIM-nek 2012. január 31-ig.
Molnár Zoltán polgármester tájékoztatja a képviselő-testületi tagokat, hogy a BorsodAbaúj-Zemplén megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság levélben kérte, hogy közbiztonsági
referenst és helyettest jelöljön ki. Közbiztonsági referensnek : Molnár Sándort (3756.
Perkupa, Kossuth Lajos út 72.) közbiztonsági referens helyettesnek pedig Szegő Sándort
(3756. Perkupa, Kossuth Lajos út 26. jelölte.
Vécsei Vilmos körjegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy módosult a 1993. évi III.
törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról a normatív lakásfenntartási
támogatás januártól a jegyző hatáskörébe tartozik ezért módosítani kell a szociális rendeletet.
A képviselő-testület részéről kérdés és hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és 4 igen szavazattal – egyhangúlag – az
meghozta a 1/2012.(I.26.) rendeletet a Szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi
szabályiról szóló 7/2011.(IV.05.) rendelet módosításáról.
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
polgármester

Vécsei Vilmos
körjegyző
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