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Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
JEGYZŐKÖNYV
Készült 2010. október 27-én 17:00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal ülésterme
Jelen vannak: Somogyi Balázs polgármester, Dr. Tóth Ferenc, Bógó Ferenc
László, Rajcsányi László József, Kovács Ferenc, Szilasy László, Ujfalusi Pál
(7 fő)
Dr. Lakos László jegyző
Somogyi Balázs polgármester
Köszöntöm a képviselő-testület tagjait a képviselő-testületi ülésen.
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mivel 7 fő testületi tag jelen van.
Javaslatot teszek a jegyzőkönyv hitelesítőkre Bógó Ferenc László és Ujfalusi Pál
testületi tagok személyére.
A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot 7
igen szavazattal elfogadta.
Somogyi Balázs polgármester
Javaslatot teszek a kiküldött meghívóban szereplő napirendre az alábbiak
szerint:
NAPIREND
1. Polgármesteri beszámoló az aktuális eseményekről
2. Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének „A
képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról” szóló
…/2010. ( ) önkormányzati rendelet módosításáról
3. Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testület bizottságainak
megválasztása és eskütétele
4. A 62. számú főút fejlesztése, Perkáta elkerülő szakasz kivitelezési munkái
organizációs tervének megtárgyalása, azzal kapcsolatos határozathozatal,
illetve engedélyek meghozatala
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5. TIOP 1.1.1-07 „tanulói laptop” pályázathoz kapcsolódó hirdetmény
közzététele nélküli egyszerűsített eszközbeszerzési közbeszerzési eljárás
kiírása
6. Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. évi IV.
negyedévi ülésterv elfogadása
7. 2010. évi perkátai Szépkorúak karácsonyi csomagjával kapcsolatos
döntéshozatal és pályázati kiírás elfogadása
8. Egyebek
A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 7 igen szavazattal
elfogadta.

I. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Október 9-én délelőtt jeles esemény történt a perkátai templomban, ahol
megújult és megáldásra került a templom oldalhajójában található zárda
megmaradt oltára, melyet Csillag Ilona Jozefa nővér mentett meg az utókornak
és ajándékozott a perkátai Római Katolikus Egyházközösségnek. Ugyanezen a
napon került megrendezésre a szüreti felvonulás és bál. A rendezvények
megszervezését az Önkormányzat vállalta magára.
Október 11-én volt a hivatalos átadása a szeméttelep rekultivációs pályázatának.
Hivatalosan a Strabac nevű cég nyerte meg a szeméttelep rekultivációjának
kivitelezési munkáinak elvégzését. A volt szeméttelep területét fogják
rekultiválni.
Október 23-án Perkáta Nagyközség Önkormányzata nemzeti ünnepünk az 1956os szabadságharc kitörésének 54. és a Magyar Köztársaság kikiáltásának 21.
évfordulóján ünnepi megemlékezést szervezett, ahol a Perkáta-Nagykarácsony
ÁMK tanulói léptek fel.
Október 18-án a Tanuszoda per harmadik tárgyalása történt. Ezen a napon több
tanút halgattak meg, egyrészt Molnár Tibor volt iváncsai polgármestert,
másrészt a kistérség ügyvédjét Dr. Kovács Adriennt. A következő tárgyalási
napot 2011. január 26-ára jelölte ki a bíró.
A TÁMOP-3.2.11 számú szabadidős tevékenységek megvalósítására irányuló
pályázatot nyert Perkáta. A LEADER pályázatok keretében az Önkormányzat
„A mi kosárlabdapályánk” címmel adott be pályázatot az iskolai sportudvar, a
kosárlabdapálya környékének felújítására. A Perkátai Sportegyesület a Műfüves
labdarúgópálya megvalósítására nyújtott be pályázatot. Előzetes információk
alapján úgy láttuk, hogy a pályázatok győztesként fognak szerepelni, de az
újrapontozáskor Perkáta pályázatait lepontozták. Négy győztest hirdettek:
Rácalmás, Adony, Pusztaszabolcs és Iváncsa.
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Október 26-án kedden Gao Jian úrnő, a Kínai Népköztársaság Budapestre
akkreditált nagykövete és diplomáciai kísérete látogatott Perkátára. Nagykövet
asszony ezzel folytatta azt a hagyományt, mely szerint Kína különleges régi
barátját – Perkátát – minden Magyarországon működő kínai nagykövetnek meg
kell ismernie. A találkozón szóba kerültek településünk kínai kapcsolatai,
Huaxiang testvértelepülésünkkel való együttműködéseink konkrét irányai és a
Perkátára tervezett kínai gazdasági befektetések projektje is. A Nagykövet
Asszony komoly diplomáciai segítséget ígért együttműködésünk támogatásához.
A mai napon a Kistérségi Társulási Tanács alakuló ülését tartotta meg, amelyen
Perkáta polgármestereként megválasztottak a Kistérségi Társulási Tanács
elnökének. Az elnökhelyettes Szabó Ferenc, Iváncsa polgármestere. Kérem a
képviselő-testület tagjainak hozzászólásait.
II. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Második napirendi pontunk „A képviselő-testület és szervei szervezeti és
működési szabályzatáról” szóló 11/2007. (IV. 4.) önkormányzati rendeletünk
módosítása. Kérem a képviselő-testület tagjainak hozzászólásait. Amennyiben
nincs, javaslom a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 11/2007. (IV. 4.) önkormányzati rendelet módosítását az
előterjesztés szerint. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi rendeletet alkotja:
11/2010. (X. 28.) képviselő-testületi rendelet
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta „A
képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról”
szóló 11/2007. (IV. 4.) önkormányzati rendelet módosítását. A
módosító rendelet és mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik.
Somogyi Balázs polgármester
A rendelet módosításához kapcsolódó 1. és 2. számú függeléket a képviselőtestületnek határozattal kell elfogadnia. Az 1. számú függelék a képviselőtestület tagjainak névsorát, a 2. számú függelék a képviselő-testület állandó
bizottságainak nevét és tagjainak felsorolását tartalmazza. Kérem a képviselőtestület tagjainak hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom a képviselőtestület és szervei szervezeti és működési szabályzatának 1. és 2. számú
függelékének módosítását. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
156/2010. (X. 27.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta „A
képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról”
szóló 11/2007. (IV. 4.) önkormányzati rendelet mellékletében szereplő
1. és 2. számú függelék módosítását. Az 1. és 2. számú függelék a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2010. október 27.
III. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Harmadik napirendi pontunk a képviselő-testület bizottságainak megválasztása
és eskütétele. Erre azért van szükség, mert a bizottságok területén új struktúrát
szeretnénk létrehozni. Az írásban kiküldött anyag szerint a képviselő-testület két
bizottságot hozna létre. Egyik a Pénzügyi Bizottság, amely hatáskörébe
tartoznának még az Ügyrendi Bizottság és az Oktatási, Kulturális és
Sportbizottság feladatai. A másik a Szociális és Egészségügyi Bizottság,
amelynek feladatköre nem változik. A Pénzügyi Bizottság öt tagból állna. A
Pénzügyi Bizottság elnöke Bógó Ferenc László képviselő-testületi tag, tagjai
Kovács Ferenc, Rajcsányi László József, Szilasy László és Ujfalusi Pál
képviselő-testületi tagok. A Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke Szilasy
László képviselő-testületi tag, tagjai Kovács Ferenc képviselő-testületi tag és
Toldi Róza Hajnal külső tag. Kérdezem a jelen lévő képviselőket és Toldi Róza
Hajnal külső tagot, hogy a személyüket érintő kérdésben a nyílt ülésen való
tárgyaláshoz hozzájárulnak-e?
Bógó Ferenc László képviselő
Igen.
Kovács Ferenc képviselő
Igen.
Rajcsányi László képviselő
Igen.
Szilasy László képviselő
Igen.
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Ujfalusi Pál képviselő
Igen.
Toldi Róza Hajnal külső tag
Igen.
Somogyi Balázs polgármester
Aki egyetért azzal, hogy a Pénzügyi Bizottság elnöke Bógó Ferenc László
képviselő legyen, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
157/2010. (X. 27.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Pénzügyi
Bizottság elnökének Bógó Ferenc László képviselő-testületi tagot
választotta meg.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2010. október 27.
Somogyi Balázs polgármester
Aki egyetért azzal, hogy a Pénzügyi Bizottság tagja Kovács Ferenc képviselő
legyen, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
158/2010. (X. 27.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Pénzügyi
Bizottság tagjának Kovács Ferenc képviselő-testületi tagot választotta
meg.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2010. október 27.
Somogyi Balázs polgármester
Aki egyetért azzal, hogy a Pénzügyi Bizottság tagja Rajcsányi László József
képviselő legyen, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
159/2010. (X. 27.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Pénzügyi
Bizottság tagjának Rajcsányi László József képviselő-testületi tagot
választotta meg.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2010. október 27.
Somogyi Balázs polgármester
Aki egyetért azzal, hogy a Pénzügyi Bizottság tagja Szilasy László képviselő
legyen, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
160/2010. (X. 27.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Pénzügyi
Bizottság tagjának Szilasy László képviselő-testületi tagot választotta
meg.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2010. október 27.
Somogyi Balázs polgármester
Aki egyetért azzal, hogy a Pénzügyi Bizottság tagja Ujfalusi Pál képviselő
legyen, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
161/2010. (X. 27.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Pénzügyi
Bizottság tagjának Ujfalusi Pál képviselő-testületi tagot választotta
meg.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2010. október 27.
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Somogyi Balázs polgármester
Aki egyetért azzal, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke Szilasy
László képviselő legyen, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
162/2010. (X. 27.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális
és Egészségügyi Bizottság elnökének Szilasy László képviselőtestületi tagot választotta meg.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2010. október 27.
Somogyi Balázs polgármester
Aki egyetért azzal, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagja Kovács
Ferenc képviselő legyen, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
163/2010. (X. 27.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális
és Egészségügyi Bizottság tagjának Kovács Ferenc képviselő-testületi
tagot választotta meg.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2010. október 27.
Somogyi Balázs polgármester
Aki egyetért azzal, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság külső tagja Toldi
Róza Hajnal legyen, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
164/2010. (X. 27.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális
és Egészségügyi Bizottság külső tagjának Toldi Róza Hajnalt
választotta meg.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2010. október 27.
(ESKÜTÉTEL)
IV. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Negyedik napirendi pontunk a 62. számú főút fejlesztése, Perkáta elkerülő
szakasz kivitelezési munkái organizációs tervének megtárgyalása, azzal
kapcsolatos határozathozatal, illetve engedélyek megadása. Ez a beruházás több
önkormányzati utat is érint, egyrészt az Adonyi kereszthez kapcsolódó 011 hrszú utat. A 0326-os hrsz-ú út a 62. számú főútról csatlakozik a homokbánya és a
majdani híd közötti szakaszhoz. A József A. utcán a szállítás a homokbánya
bejárata, illetve kisperkáta felé a majdani hídig terjedne ki. Egy depózási
kérelem is érkezett az Önkormányzathoz. Perkáta elkerülő szakasz
kivitelezésének munkáinál kitermelésre kerül 50 000 m3 humusz, melyet
ideiglenesen az önkormányzati tulajdonban lévő perkátai 0328 hrsz-ú külterületi
ingatlanra helyeznénk. A humusz szállítási útvonala a 0333/1 hrsz-ú
önkormányzati úton történne, így tehermentesítenénk a József A. utcát. Kérem a
képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.
Rajcsányi László képviselő
Az útépítő cég a József A. utcát minden nap igénybe fogja venni közlekedési
útvonalként. Még nem dolgoztak egyetlen napot sem, de ott olyan munkát
végeztek, hogy érkeznek a panaszok a lakosság részéről. A Fejérvíz Zrt-nek
összetörték az aknájukat, egy lánctalpas gépjármű forgolódott ott, így próbálták
megközelíteni telephelyüket.
Dr. Lakos László jegyző
A 0326 hrsz-ú útról meg tudják közelíteni a telephelyüket.
Rajcsányi László képviselő
Az az út ma még járhatatlan a lánctalpas gépeknek.
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Dr. Lakos László jegyző
Arra kértek engedélyt, hogy a 0326 hrsz-ú utat 6 méterre ki fogják szélesíteni.
Arról szó nem volt, hogy a József A. utcán fognak közlekedni.
Rajcsányi László képviselő
A szerződésben ki kell kötnünk, hogy ha a 0326 hrsz-ú út megépítéséig
használják a József A. utcát, akkor a kivitelezést megelőző állapotra kell
helyreállítaniuk az utcát.
Dr. Lakos László jegyző
Nem használhatják azt az utat, mert arra nincs engedélyük.
Szilasy László képviselő
Ha mégis használják, akkor mi van?
Dr. Lakos László jegyző
Polgári perrel perelni kell őket, hogy helyreállítsák az utat.
Somogyi Balázs polgármester
A képviselő-testület dönthet arról, hogy a József A. utcára súlykorlátozást
alkalmaz. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben
nincs, javaslom, hogy a képviselő-testület fogadja el azt az előzetes
polgármesteri nyilatkozatot, amelynek alapján megismertük az organizációs
tervet és az abban foglaltakkal egyetértünk, illetve jelölje ki szállítási
útvonalként a 1529, 0326, 011 és a 0333/1 hrsz-ú utakat. Aki ezzel egyetért,
kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
165/2010. (X. 27.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 62. számú
főút fejlesztése M8 (új Duna-híd) Székesfehérvár között, Perkáta
elkerülő szakasz kivitelezési munkáinak elvégzése megnevezésű
organizációs helyszínrajzot és az ehhez tartozó műszaki leírást
megismerte, az elkerülő út építése során a dokumentációban
meghatározott módon történő munkavégzéshez a hozzájárulást
megadja. A 1529 hrsz-ú József A. utca, valamint a külterületi 0326,
011 és 0333/1 hrsz-ú önkormányzati utak organizációs terv szerinti
használatát és ideiglenes útburkolat kialakítását engedélyezi az alábbi
feltételekkel:
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1. A munkát úgy kell végezni, hogy a közúton, illetve a járdán
közlekedőket indokolatlanul ne akadályozza, a személy- és
vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse.
2. A közutat és tartozékait föld-, gép-, szerszám- és anyagtárolásra
felhasználni nem szabad.
3. A közút vízelvezető rendszerének működőképességét az építés alatt
is folyamatosan biztosítani kell. A sár és egyéb szennyeződés,
idegen anyag eltakarításáról a kivitelezőnek folyamatosan
gondoskodnia kell.
4. A munkával érintett területek fenntartását, az útburkolat, a közúton
lévő műtárgy, geodéziai jel, illetve úttartozék megrongálódásából
származó károkért az eredeti állapot visszaállításáig az igénybe
vevő anyagilag és büntetőjogilag is felelős.
5. A kivitelezést megelőző állapot helyreállításra vonatkozó
garanciális kötelezettség vállalás időtartama 3 év.
6. A munkavégzés ideje alatt harmadik személynek okozott kár
megtérítéséről az engedélyes köteles gondoskodni.
7. A 15+520.70 felüljáró mellett kialakításra kerülő átereszt úgy kell
megépíteni, hogy az a kivitelezési munkákat követően
működőképes műszaki állapotban maradjon, és fennmaradási
engedélyt tudjon rá kérni Perkáta Nagyközség Önkormányzata.
8. Az önkormányzati utak területén elkészített burkolatokat a
kivitelezést követően nem szükséges visszabontani, viszont az
esetlegesen magáningatlanon kialakított ideiglenes útburkolat
esetén a tulajdonosokkal egyeztetni kell a burkolat
fennmaradásáról.
9. A felelős kivitelező nevét, címét és telefonszámát a munkák
megkezdése előtt minimum 8 nappal a Polgármesteri Hivatalhoz
írásban be kell jelenteni.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2010. október 27.
Somogyi Balázs polgármester
Javaslom, hogy a 0328 hrsz-ú telket humusz depózásra jelölje ki a képviselőtestület, melynek megközelítésére az organizációs terv alapján a 0333/1
önkormányzati utat jelöli ki. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
166/2010. (X. 27.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 62. számú
főút fejlesztése M8 (új Duna-híd) Székesfehérvár között, Perkáta
elkerülő szakasz kivitelezési munkáinál kitermelésre kerülő 50 000 m3
humusz ideiglenes elhelyezését az önkormányzati tulajdonban lévő
perkátai 0328 hrsz-ú külterületi ingatlanra engedélyezi. A 0328 hrsz-ú
ingatlan megközelítésére az organizációs terv alapján a 0333/1 hrsz-ú
önkormányzati utat jelöli ki.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2010. október 27.
Somogyi Balázs polgármester
Javaslom a képviselő-testületnek, hogy a József A. utca eleje és az utca végén
levő homokbánya közötti szakaszra 3,5 tonnás súlykorlátozó táblát helyezzen ki.
A súlykorlátozás alól kivételt képeznének az Alba Volán Zrt. járművei. Aki
ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
167/2010. (X. 27.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy a József A. utca eleje és a József A. utca végén
elhelyezkedő homokbánya közötti területre 3,5 tonnás súlykorlátozó
táblát helyez ki. A súlykorlátozás alól kivételt képeznek az Alba
Volán Zrt. gépjárművei, és a külön egyedi behajtási engedéllyel
rendelkező járművek.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2010. október 27.
Dr. Tóth Ferenc képviselő
A mezőgazdasági gépek beleférnek a 3,5 tonnás súlykorlátozásba?
Somogyi Balázs polgármester
Biztos, hogy nem fognak beleférni. Tájékoztatni fogjuk erről a korlátozásról a
vállalkozókat és engedélyt kell kérniük a szabad szállításhoz.
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V. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Ötödik napirendi pontunk a Tanulói laptop pályázathoz kapcsolódó hirdetmény
közzététele nélküli egyszerűsített közbeszerzési eljárás kiírása. Az elmúlt
időszakban két eredménytelen kiírásunk volt ezzel a pályázattal kapcsolatban. A
pályázat keretében 161 db tanulói laptop, 8 db tanári eszköz, 8 db tároló, 8 db
WIFI Acess Point és 1 db Routher kerül beszerzésre. Az ajánlattételi felhívás
megküldésének napja 2010. 10. 28-a, az ajánlattételi határidő és bontás
időpontja 2010. 11. 12-e 10:00 óra, a hiánypótlási határidő 2010. 11. 19-e 10:00
óra, az eredményhirdetés időpontja 2010. 11. 25-e. A szerződéskötés
legkorábban az eredményhirdetést követő 10. napon, 2010. 12. 06-án történhet
meg. A szerződés teljesítésének határideje 2011. 01. 31-e. Kérem a képviselőtestület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom, hogy a
képviselő-testület a Tanulói laptop pályázathoz kapcsolódó hirdetmény
közzététele nélküli egyszerűsített közbeszerzési eljárást írjon ki. Aki ezzel
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
168/2010. (X. 27.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a pedagógiai
módszertani reformot támogató infrastruktúrális fejlesztések TIOP1.1.1-09/1-2010-0027 azonosító számú „Tanulói laptopprogram”
eszközbeszerzésére hirdetmény közzététele nélküli egyszerűsített
közbeszerzési eljárást ír ki.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2010. október 27.
Somogyi Balázs polgármester
A „Tanulói laptopprogram” pályázatra vonatkozóan Bíráló Bizottságot kell
létrehozni. A Bíráló Bizottság tagjainak javaslom Dr. Vágner Elza közbeszerzési
tanácsadót, Dr. Lakos László jegyzőt, Hidegkuti Gáborné gazdálkodási vezetőt,
Szilasy László képviselőt és Bógó Ferenc László képviselőt. Kérdezem a Bíráló
Bizottság jelen lévő tagjait, hogy a személyüket érintő kérdésben a nyílt ülésen
való tárgyaláshoz hozzájárulnak-e?
Dr. Lakos László jegyző
Igen.
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Szilasy László képviselő
Igen.
Bógó Ferenc László képviselő
Igen.
Somogyi Balázs polgármester
Javaslom a Bíráló Bizottság tagjának Dr. Vágner Elza közbeszerzési tanácsadót.
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
169/2010. (X. 27.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete támogatta a
„Tanulói laptopprogram Perkátán” pályázathoz kapcsolódó
hirdetmény közzététele nélküli egyszerűsített közbeszerzési eljáráshoz
Bíráló Bizottság felállítását. A képviselő-testület a Bíráló Bizottság
tagjának Dr. Vágner Elza közbeszerzési tanácsadót megválasztotta.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2010. október 27.
Somogyi Balázs polgármester
Javaslom a Bíráló Bizottság tagjának Dr. Lakos László jegyzőt. Aki ezzel
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
170/2010. (X. 27.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete támogatta a
„Tanulói laptopprogram Perkátán” pályázathoz kapcsolódó
hirdetmény közzététele nélküli egyszerűsített közbeszerzési eljáráshoz
Bíráló Bizottság felállítását. A képviselő-testület a Bíráló Bizottság
tagjának Dr. Lakos László jegyzőt megválasztotta.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2010. október 27.
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Somogyi Balázs polgármester
Javaslom a Bíráló Bizottság tagjának Hidegkuti Gáborné gazdálkodási vezetőt.
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
171/2010. (X. 27.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete támogatta a
„Tanulói laptopprogram Perkátán” pályázathoz kapcsolódó
hirdetmény közzététele nélküli egyszerűsített közbeszerzési eljáráshoz
Bíráló Bizottság felállítását. A képviselő-testület a Bíráló Bizottság
tagjának Hidegkuti Gáborné gazdálkodási vezetőt megválasztotta.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2010. október 27.
Somogyi Balázs polgármester
Javaslom a Bíráló Bizottság tagjának Szilasy László képviselőt. Aki ezzel
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
172/2010. (X. 27.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete támogatta a
„Tanulói laptopprogram Perkátán” pályázathoz kapcsolódó
hirdetmény közzététele nélküli egyszerűsített közbeszerzési eljáráshoz
Bíráló Bizottság felállítását. A képviselő-testület a Bíráló Bizottság
tagjának Szilasy László képviselő-testületi tagot megválasztotta.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2010. október 27.
Somogyi Balázs polgármester
Javaslom a Bíráló Bizottság tagjának Bógó Ferenc László képviselőt. Aki ezzel
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
173/2010. (X. 27.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete támogatta a
„Tanulói laptopprogram Perkátán” pályázathoz kapcsolódó
hirdetmény közzététele nélküli egyszerűsített közbeszerzési eljáráshoz
Bíráló Bizottság felállítását. A képviselő-testület a Bíráló Bizottság
tagjának Bógó Ferenc László képviselő-testületi tagot megválasztotta.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2010. október 27.
VI. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Hatodik napirendi pontunk a képviselő-testület 2010. évi IV. negyedévi
üléstervének elfogadása. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.
Amennyiben nincs, javaslom az írásban kiküldött ülésterv elfogadását. Aki ezzel
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
174/2010. (X. 27.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. évi IV.
negyedévi üléstervét. Az ülésterv a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2010. október 27.
VII. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
A képviselő-testület elé most került egy anyag, amely a 2010. évi perkátai
Szépkorúak karácsonyi csomagjával kapcsolatos. 2006-tól kezdődően adunk
karácsonyi csomagot az időseknek, amely évente 600-650 személyt érint. A
karácsonyi csomag tartalma 1 kg liszt, 1 csomag kávé, 1 csomag kakaó, 1 kg
cukor, 2-3 szem gyümölcs, 1 tábla csokoládé, 4-5 szem szaloncukor, 1 csomag
cappuccino, 1 doboz tea, 1 l étolaj. A képviselő-testületnek döntenie kell arról,
hogy tovább folytatja-e ezt a hagyományt, én azt javaslom, hogy folytassuk.
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Meg kell jelölnünk az eljárásban meghívandó vállalkozások körét, az elmúlt
időszakban perkátai vállalkozókat hívtunk meg. Kérem a képviselő-testület
tagjainak a hozzászólásait.
Rajcsányi László képviselő
Ha pályáztatni szeretnénk vállalkozókat, akkor én a helyi vállalkozók mellett
maradnék. A termékeknél meg kell jelölni, hogy melyikből milyen minőségű
terméket akarunk a csomagba tenni, azért, hogy össze lehessen hasonlítani az
árakat. Az általunk adott lista alapján személyes átadással történjen a kiszállítás.
Bógó Ferenc László képviselő
Az 1 kg liszt BL55-ös, a kávé Tchibo Family 250 grammos, a kakaó 100
grammos, a kristálycukornál ne határozzuk meg a minőséget, a 2-3 szem
gyümölcs alma vagy narancs, az 1 tábla csoki 100 grammos, a 4-5 szem
szaloncukor consum vagy zselés, az 1 csomag cappuccino 100 grammos vaníliás
vagy klasszikus ízű, az 1 doboz tea Garzon márkájú, az 1 liter étolaj minőségét
ne határozzuk meg.
Somogyi Balázs polgármester
Javaslom a képviselő-testületnek, hogy írjon ki a karácsonyi csomagszállításra
pályázatot az előbb elhangzott minőségi meghatározásokkal helyi
vállalkozóknak. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
175/2010. (X. 27.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi
vállalkozóknak pályázatot ír ki a perkátai Szépkorúak karácsonyi
csomagjának összeállítására.
A karácsonyi csomag tartalma:
- 1 kg BL55-ös liszt
- Tchibo Family 250 gramm kávé
- 100 gramm kakaó
- 1 kg kristálycukor
- 2-3 szem narancs
- 1 tábla csoki (100 gramm)
- 4-5 szem szaloncukor
- 1 csomag cappuccino
- 1 doboz tea (Garzon)
- 1 l étolaj
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Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2010. október 27.
VIII. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Egyebek napirendi pontban több téma is szerepel. A szeptemberi képviselőtestületi ülésünkön fogadtuk el Perkáta Nagyközség Településrendezési terveit.
A Településrendezési terv módosítására vonatkozóan kapott árajánlatban több
terület szabályozása is felmerül, mint például a 0328-as hrsz-ú 4 hektáros
terület, a belterületi telekalakítással kapcsolatban a Széchenyi I. utca és a Baross
G. utca szabályozása, a Zrínyi M. utca feletti terület, illetve a két építési
tilalommal érintett terület átsorolása. Amennyiben a képviselő-testület elfogadja
az árajánlatot, akkor a felmerülő költségek a következő év költségvetését
terhelnék. Javaslom a képviselő-testületnek elfogadásra az árajánlatot.
Dr. Lakos László jegyző
Az árajánlat szempontjából előnyt jelent számunkra, hogy megkaptuk az
elkészült Településrendezési tervek digitális változatát. A Szabályozási tervek a
pedagógus földekre, az azzal szemben lévő tartalék gazdasági terület végleges
szabályozási tervére, a két tömbbelső szabályozására (Baross G. utca alatti és a
Széchenyi I. utca alatti tömbbelsők), az Adonyi utcával párhuzamos új utcának
és a belterületbe vonás részletes szabályozási tervére vonatkozóan készülne el.
A szerkezeti tervben módosulna a két csúszásveszélyes, jelenleg építési tilalom
alatt álló terület, a Petőfi-Árpád utcák és az Arany J. utca környékének övezeti
átsorolása.
Somogyi Balázs polgármester
Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.
Bógó Ferenc László képviselő
Az építési tilalom alatt lévő területeken vannak lakóépületek. Azzal, hogy
mezőgazdasági művelési területté történik az átsorolásuk, a lakóházak
maradványait megőrzik teljes mértékben?
Dr. Lakos László jegyző
Igen megőrzik, sőt még 30 %-os mértékben bővíthető is, tehát ezek az épületek
lakóépületek maradnak, csak új lakóépületre nem adható ki építési engedély, de
szerszámok tárolásához szükséges gazdasági épületre igen. Nehéz lenne oda
lakóépületeket építeni, mert az a terület egyben csúszásveszélyes terület is.
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Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom a Meridián Kft. 3 000 000 Ft +
áfa összegű árajánlatának elfogadását Perkáta Nagyközség településrendezési
tervének módosítására vonatkozóan. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel
jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
176/2010. (X. 27.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 26/2006.
(III. 28.) számú határozatával elfogadott településfejlesztési
koncepcióban megfogalmazott településfejlesztési célok és prioritások
megvalósítása
érdekében
Perkáta
Nagyközség
hatályos
településrendezési eszközeit az alábbiak szerint kívánja módosítani:
- a helyi építési szabályzat aktualizálása a módosított jogszabályok
(37/2007. ÖTM rendelet, Országos Területrendezési tervről szóló
törvény (továbbiakban: OTRT), OTÉK, Étv stb.) figyelembe vételével
- 0328 hrsz-ú kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területbe sorolt
ingatlan részletes szabályozása
- Zrínyi utcából észak-keleti irányban található, a településszerkezeti
terven kertvárosias lakóterületként jelölt földrészletek részletes
szabályozása
- Baross utcától délre található, a településszerkezeti terven tervezett
falusias lakóterületbe sorolt ingatlanok részletes szabályozása, illetve
a Széchenyi utcától délre található, a településszerkezeti terven
tervezett falusias lakóterületbe sorolt ingatlanok részletes
szabályozása
- Építési tilalommal terhelt, csúszásveszélyes területbe tartozó,
falusias lakóterületbe sorolt ingatlanok kertes mezőgazdasági övezetbe
történő átsorolása (Vörösmarty – Bem utca közötti területek, illetve az
Árpád – Deák – Templom utcák által lehatárolt területek)
- A 0297/3, 0297/5, 0297/6, 0297/7, 0297/8, 0297/9, 0297/10, 0297/11
hrsz-ú kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági területbe sorolt ingatlanok
részletes szabályozása
- A Révai utca – Szabadság téri falusias lakóterületbe sorolt
ingatlanok építési helyének meghatározása.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata megtárgyalta és elfogadta a
Meridián Kft.-nek a településrendezési eszközök fenti módosítására
vonatkozó árajánlatát és ütemezését.
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Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Meridián
Kft. vállalkozói díját 3 000 000 Ft + áfa összegben a 2011. évi
költségvetés terhére biztosítja és felhatalmazza Somogyi Balázs
polgármestert a vállalkozói szerződésnek a mellékelt árajánlatban
foglalt feltételek szerinti megkötésére, illetve aláírására.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2010. november 15.
Somogyi Balázs polgármester
Pavlicsek Zsolt készített egy tájékoztatót a kínai testvértelepülési kapcsolatok
fejlesztésének aktuális eredményeiről. 2010. szeptember 22-én Perkátán tett 1
napos látogatást testvértelepülésünk kerületének, Peking Fengtai kerületének
magas rangú 6 tagú delegációja, akik rövid látogatásuk alatt tájékoztatást kaptak
a perkátai- kínai kapcsolatokról és Huaxiang testvértelepülésünkkel tervezett
szorosabb együttműködési előkészületeinkről.
2010. szeptember 29-én részt vettünk Budapesten a Kínai Népköztársaság
kikiáltásának 61. évfordulójára adott Nagyköveti fogadáson, ahol szóban is
megerősítésre és egyeztetésre került Gao Jian kínai Nagykövet asszony
Perkátára látogatásának előkészítése.
2010. október 04-14. között Kínában tett üzleti célú látogatást Pavlicsek Zsolt
kínai testvértelepülési kapcsolattartó, kínai témájú projektmenedzser és Farkas
Attila kínai tolmács, melynek részeként munkalátogatást tettünk
testvértelepülésünkre. Huaxingba is. Az utazás teljes költsége magánerőből
került finanszírozásra, így nem Perkáta Nagyközség Önkormányzatát terhelte.
Pavlicsek Zsolt
Pekingben, Huaxingban kialakítottuk személyes kapcsolatainkat az új
vezetőkkel, akik szakmai folytonossággal vették át közös ügyeinket elődeiktől,
így hatékony tárgyalási előrelépéseket értünk el egy testvértelepülési
megállapodásról, mely a következő 10 évre szólóan általánosan, a következő 4
évre konkrétan rögzíti együttműködéseinket kulturális, ifjúsági, oktatási és
gazdasági témákban. A Megállapodás szövegezése az utolsó egyeztetési
szakaszban van, heteken belül aláírásra kész, azaz 2011-től elindítható, mellyel a
kínai fél is maximálisan egyetért. Huaxing kérésére a dokumentum 2011. január
közepén Pekingben kerül aláírásra a két település vezetői által.
A két település megbízott munkatársai szorosabb együttműködést kezdtek a
Perkátára települő kínai cégek ügyében is, Huaxing elindította kormányzati
közvetítői segítségét Perkáta irányában ezen beruházások letelepítésére.
Jelenlegi főbb irányvonala a két menedzsment: biopálinka-üzem, újrahasznosító
technológiák logisztikai és feldolgozó üzemei, virágnemesítés, logisztikai
elosztó-központ. Shanghajban kockázati tőkés befektető társaságokkal
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folytattunk komoly tárgyalásokat, mely tárgyalások egy szelekciós folyamat
részeként szűkültek a legoptimálisabb irányokba.
Somogyi Balázs polgármester
A következő képviselő-testületi ülések valamelyikén a testületnek tárgyalnia kell
azokat a lejáratban levő testvértelepülési megállapodásokat, amelyeket a
képviselő-testület szeretne megújítani. Meghívást tettünk a kínai fél felé 2011.
április-májusára, amelyen az 50 éves évfordulót ünnepelnénk meg. Kérem a
képviselő-testület tagjainak hozzászólásait.
Amennyiben nincs, következő témánk a temető új parcellákkal való bővítése. Az
új sírhelyek elhelyezésére kijelölt parcella megtelt. Javaslom a képviselőtestületnek, hogy két területen nyisson parcellát, egyrészt a II. parcella mellett a
temető hátsó részében, másrészt az I. parcellától a 62. számú út felé egy másik
parcellát. A hátsó parcella bővítésénél az eddigi tarifákat alkalmazzuk, tehát ez
azt jelenti, hogy az új sírhely megváltása 25 éves időtartamra 2 000 Ft. A
kriptasor előtti résznél viszont 15 000 Ft összegű sírhely árat szabjon meg az
Önkormányzat. Kérem a képviselő-testület tagjainak hozzászólásait.
Rajcsányi László képviselő
A kibővítéssel egyet értek, de ezzel egyidejűleg el kell kezdeni a II. parcella
hátsó részének 1/3-ának felszámolását.
Bógó Ferenc László képviselő
Kérdezném a Jegyző urat, hogy létezik-e olyan, hogy valaki átvállalja a
sírgondozást és megváltja magának 25 évre, így a síremléket saját magának
tudhatja és értékesítheti is.
Dr. Lakos László jegyző
Igen, mert a síremlék gondozásának joga együtt jár a tulajdonjog gyakorlásával.
Bógó Ferenc László képviselő
Ezt helyi rendeletben nem tudjuk szabályozni?
Dr. Lakos László jegyző
Nem, mert ezt központi jogszabály szabályozza.
Bógó Ferenc László képviselő
Amit hallottam esetet, az sokakat felháborít.
Somogyi Balázs polgármester
Az egyik sírról lekerült a síremlék. Kiderült, hogy annak a sírhelynek nincs
bérlője. A képviselő-testület dönthet arról, hogy a temetőben kijelölt sírokat
helyi védettség alá helyezze és az Önkormányzat vállalja, hogy a kijelölt sírokat
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kezeli. A kijelölt sírokat díszpolgárság, történelmi, kulturális szerep alapján
lehet kiválasztani. A hátsó parcella hátulról nyílna előre a ravatalozó felé, míg a
temető első részében lévő parcella a kriptasortól a 62. számú főút felé bővülne.
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
177/2010. (X. 27.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete egyetértett a
Perkáta, György Gy. utca 2. szám alatt lévő temetőben új parcellák
kialakításával. A hátsó parcella a ravatalozó irányába, a temető első
részében lévő parcella a 62. számú főút irányába bővül.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2010. október 27.
Somogyi Balázs polgármester
Az óvoda melletti telekalakítással kapcsolatban az Önkormányzat hozott egy
határozatot, de a telekalakítás még nem történt meg. A Bocskai utcában kettő, a
Deák F. utcában egy építési telek alakítása történne meg. A parkoló területe
közterületként maradna meg. Egy 51 m2 nagyságú terület van a volt paplak
plébánia telkéhez csatolva. Felkerestem Jóvári Györgyöt, akitől megtudtam,
hogy a terület a Pegáz Kft. tulajdonában van. Az Önkormányzat telekrendezés
céljából megvásárolná ezt a területet és építési telekhez csatolná. Az 51 m2
területet az Önkormányzat 600 Ft/m2 telekáron vásárolná meg. Jóvári György
szóban jelezte, hogy a cégtulajdonosokkal megbeszéltek szerint a területet 1500
Ft/m2 áron adná el. Az ajánlott árat én magasnak tartom. Kérem a képviselőtestület tagjainak hozzászólásait.
Rajcsányi László képviselő
Ha az óvoda bővítésére pályázatot nyernénk, akkor az óvoda területéhez hozzá
lehetne csatolni ezt a területet.
Szilasy László képviselő
Javaslom, hogy 1000 Ft/m2 árat ajánljunk a területért.
Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom a képviselő-testületnek, hogy az
51 m2 nagyságú területet 1000 Ft/m2 telekárig terjedő mértékben vásárolja meg.
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
178/2010. (X. 27.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Pegáz Kft.
tulajdonát képező 667/1 hrsz-ú ingatlanból, a Deák F. utcai építési
telek kialakításához szükséges 51m2 nagyságú területet maximálisan
1000 Ft/m2 telekárig kívánja megvásárolni.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2010. október 27.
Somogyi Balázs polgármester
A 62. számú főút építésekor a régészeti feltáráson értékes leleteket találtak. A
feltárás során egy középkori templomot, Honfoglalás kori, Árpád kori, késő
közép-kori sírokat tártak fel. A leletek nagyrészt az alatt a nyomvonal alatt
vannak, amelyen tervezik az utat, de nyomvonal változtatással nem lehet a
leleteket megőrizni. A templom műemlékké való nyilvánítása Magyarországon
csak akkor történhet meg, ha az épület falai és romjai állnának. Lehetőség van
viszont egy nyomvonalon kívül emlékhely kialakítására. Javaslom, hogy
emlékhelyként őrizzük meg a területet együttműködve az állami szervekkel.
Kérem a képviselő-testület tagjainak hozzászólásait.
Dr. Tóth Ferenc képviselő
Ez milyen felelősséget ró Perkátára?
Somogyi Balázs polgármester
Elsősorban azzal járna, hogy az illetékes szervek felé egy lobbi tevékenység
indulna meg a kulturális jelentőség hangsúlyozása érdekében. Ez jelenleg anyagi
forrásokat nem igényelne. A védettséghez kapcsolódóan minden jogi lehetőséget
szeretnénk kihasználni. Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom, hogy
Perkáta Nagyközség Önkormányzata fejezze ki azon szándékát, hogy az
ásatások folyamán feltárt leletek részére perkátán emlékhelyet hozzon létre és
ennek érdekében az állami szervekkel tárgyalásokat folytasson.
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
179/2010. (X. 27.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete kifejezi azon
szándékát, hogy a régészeti feltárások során feltárt leletek részére
Perkátán emlékhelyet hozzon létre, az állami szervekkel
együttműködve.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2010. október 27.
Somogyi Balázs polgármester
Egyebek napirendi pontban kíván e valaki hozzászólni?
Szilasy László képviselő
Az iskola előtt nagy sár van és a gyerekek nehezen tudnak közlekedni. Ezt a
problémát meg kell oldani.
Rajcsányi László képviselő
Ezt a részt azért nem csináltuk meg, mert a buszmegálló és a gyalogátkelőhely
tervezés alatt van.
Dr. Lakos László jegyző
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy vagyonnyilatkozatukat adják le.
Dr. Tóth Ferenc képviselő
Pálffi doktornő szerződése meddig érvényes?
Somogyi Balázs polgármester
Év végéig. Fél éves szerződést kötöttünk, de egy évvel meghosszabbítottuk.
Kérem a képviselő-testület tagjainak egyéb hozzászólásait. Amennyiben nincs, a
testületi ülést bezárom.
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Több hozzászólás nem hangzott el, Somogyi Balázs polgármester az ülést
19:55 perckor bezárta.
k.m.f
Somogyi Balázs
polgármester

Dr. Lakos László
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Bógó Ferenc László
képviselő

Ujfalusi Pál
képviselő

25

