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A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal megjelent:
Vécsei Vilmos

körjegyző

Fecske Lajosné

gazd.ea

Jegyzőkönyvvezető:
Falucskai Mária
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./ Perkupa község Önkormányzat gazdálkodásáról szóló 2012. I. félévi
beszámoló megvitatása, elfogadása
Előadó: polgármester
2./ Egyebek

Molnár Zoltán polgármester a 1. napirendi pont keretében ismerteti, hogy Perkupa Község
Önkormányzatának elkészült a 2012. I. félévi költségvetési beszámolója, amelyet a képviselő
testület a meghívóval együtt megkapott és tanulmányozhatott.
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy a beszámolóval kapcsolatban kérdéseiket tegyék fel,
észrevételeiket mondják el.
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A képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és 5 igen szavazattal – egyhangúan –
meghozta a következő határozatát:
80/2012.(IX.10.) önk. Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Az önkormányzat gazdálkodásáról szóló 2012.
I. félévi beszámoló elfogadása
Perkupa Község Önkormányzat képviselő-testülete az
Önkormányzat gazdálkodásának 2012. I. félévi
teljesítéséről készített beszámolót megtárgyalta és a
költségvetés teljesítését
99801 E/Ft bevétellel
89051 E/Ft kiadással
elfogadja és jóváhagyja.
Részletes beszámoló a jkv. 1. számú mellékletét képezi
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2.
Molnár Zoltán polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Sajó-Bódva Völgye
és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati társulás kéri az önkormányzat hozzájárulását
a 56/2011.(XII.31.) NGM. rendelet értelmében a 841382 területfejlesztési és területrendezési
területi feladatok szakfeladat felvételéhez.
A képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és 5 igen szavazattal – egyhangúan –
meghozta a következő határozatát:
81/2012.(IX.10.) önk. képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési
Önkormányzati társulás gazdálkodására vonatkozó új
szakfeladat jóváhagyása
Perkupa község Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadta a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési
Önkormányzati Társulás gazdálkodásához szükséges új 841382
területfejlesztési és területrendezési területi feladatok –
szakfeladat felvételét
Ennek megfelelően a Társulási Megállapodás 3.6 pontja
kiegészül.
Törvényi hivatkozás: 56/2011.(XII.31.) NGM. rendelet.
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Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Molnár Zoltán polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy Szendrő Város
Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Edelényi Kistérség Többcélú
Társulással megkötött orvosi ügyeleti megállapodást 2012.12.31. napjával indoklás nélkül
felmondja. 2013.01.01-től az orvosi ügyelet nem megoldott a körzetben, de megkezdődtek az
egyeztetések az ügyeleti rendszer további működtetésére.
Molnár Zoltán polgármester elmondja, hogy a településen található közkifolyókon a nagy
mennyiségű vízfogyasztás jelentős többletköltséget ró az önkormányzatra. Sajnos a
közkifolyókat nem csak azok veszik igénybe, akik nem rendelkeznek otthonukban vízvételi
lehetősséggel, hanem számos olyan esetről tudunk, amikor a kerti medence feltöltése, az autó
mosása és a konyhakertek öntözése is a közkifolyókról kerül megoldásra..
A további pazarlás elkerülése érdekében javasolja, hogy egyes közkifolyók leszerelésre
kerüljenek, a többit pedig szűkítővel lássák el,de ott maradjon meg ahol a környezetében
élőknek nincs megoldva más vízvételi lehetőség. A településen felmérésre került, hogy az
ingatlanok milyen vízvételi lehetősséggel – saját kút, vezetékes vízhálózat – vannak ellátva,
vagy melyik család vételez közkifolyóról vizet.
Juhász Imre alpolgármester javasolja, hogy szűkítők legyenek felszerelve, mivel akinek
szükséges a lassú nyomással ékező víz vételét is kivárja, míg annak, akinek nem szükséges
nem fogja megvárni, hogy megfelelő mennyiségű vizet tudjon vételezni.
A képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és 5 igen szavazattal – egyhangúan –
meghozta a következő határozatát:
82/2012.(IX.10.) önk. képviselő-testületi határozat
Tárgy:

Közkutak leszerelése és szűkítővel való ellátása
Perkupa község Önkormányzat Képviselő-testülete a
közkutak vízfogyasztásának korlátozása érdekében a
településen lévő azon közkutak leszerelését kívánja
elvégeztetni, amelynek környezetében a vízvételi
lehetőség a lakosok számára megoldott, a többit
szűkítővel kívánja ellátni.
Felkérik
az
Északmagyarországi
Regionális
Vízművek Zrt-t, hogy a leszerelést és a szűkítők
beépítését végezze el.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A szerződés a jkv. 3. számú mellékletét képezi

Vécsei Vilmos körjegyző elmondja, hogy Perkupa község Önkormányzatának a szociális
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étkeztetésre vonatkozó szakmai programját felülvizsgálni szükséges.
Kéri, hogy a szakmai programmal kapcsolatos kérdéseiket tegyék fel.
A képviselő-testület a szakmai programot megtárgyalta és 5 igen szavazattal – egyhangúan
–meghozta a következő határozatát:
83/2012.(IX.10.) önk. képviselő-testületi határozat
Tárgy:

Szociális étkeztetés szakmai programja
Perkupa község Önkormányzat Képviselő-testülete a
felülvizsgálta a szociális étkeztetés szakmai
programját, és azt elfogadta.
A szakmai program a jegyzőkönyv. 2. sz. mell.
képezi.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Molnár Zoltán polgármester elmondja, hogy Szögliget község Önkormányzata és a BodrogDentál Kft. 2012. szeptember 7-én feladat-ellátási szerződést kötött felnőtt és gyermek
fogorvosi körzet feladatainak ellátására Szögligeti központtal. A körzetbe tartoznak Szögliget,
Perkupa, Varbóc, Jósvafő, Hídvégardó, Becskeháza, Bódvalenke, Tornaszentjakab községek.
Szögliget Önkormányzat kéri, a szerződéshez az önkormányzatok jóváhagyását.
A képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és 5 igen szavazattal – egyhangúan –
meghozta a következő határozatát:
84/2012.(IX.10.) önk. képviselő-testületi határozat
Tárgy:

Fogorvosi körzet ellátására kötött feladat-ellátási
szerződés jóváhagyása
Perkupa község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a fogorvosi körzet ellátására Szögliget
község Önkormányzat (3762 Szögliget, Kossuth L. u.
57) és a Bodrog Dentál Kft. (3950 Sárospatak,
Coménius út 20.) között létrejött feladat-ellátási
szerződést és az jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Szemánszki Zoltánné képviselő elmondja, hogy panasz érkezett hozzá, hogy sok kutya
szabadon mászkál a faluban, bemennek a házakba és ott a lakók kommunális hulladékában
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keresgélnek, szétszórják azt.
Molnár Sándor képviselő elmondja, hogy több kutyatartóra is van panasz a faluban. A Petőfi
Sándor úton van olyan kutya, amely folyamatosan kiszökik és megtámadja a járókelőket.
Vécsei Vilmos körjegyző elmondja, hogy tájékoztatni kell a lakosokat, hogy ilyen esetben
tegyenek bejelentést az Önkormányzathoz, amely panaszokat ezután a B.-A.-Z Megyei
Kormányhivatalhoz, mint első fokú szabálysértési hatósághoz továbbítani fogja.
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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