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Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A 2012. október 24-én 17:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal ülésterme

Jelen vannak: 
Somogyi  Balázs  polgármester,  dr.  Tóth  Ferenc,  Rajcsányi  László  József,  Kovács  Ferenc,  Szilasy 
László, Szőke Imre Andor képviselő-testületi tagok

Dr. Lakos László jegyző 

Somogyi Balázs polgármester
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mivel hat fő testületi tag jelen van. Ujfalusi Pál képviselő úr 
jelezte távolmaradását. Javaslatot teszek a jegyzőkönyv hitelesítőkre Szőke Imre Andor és Szilasy László  
testületi tagok személyére. 

A képviselő-testület  a  jegyzőkönyv  hitelesítők személyére  tett  javaslatot  6  igen  szavazattal,  0  nem 
szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta.

Somogyi Balázs polgármester
A napirend előtt tájékoztatni szeretném a képviselő-testületet a két ülés között történt eseményekről. 2012.  
szeptember 18-án kistérségi ülést tartott  az Adonyi  Többcélú Kistérségi Társulás, legfontosabb napirendi 
pont a sportlétesítmények állami PPP-s kiváltásával kapcsolatos döntéshozatala volt, amelyen részt vettek a 
Kerex Iváncsa Tanuszoda Kft, illetve a Kerex-cégcsoport vezetői. Ezen az ülésen meghatározásra került a  
települések 2009-2012. június 30—a közötti tartozásrendezésre, illetve a lehetséges átadás-átvételi időpontig 
terjedő szolgáltatási díjakról való megegyezés. A megegyezés keretén belül a Kerex Iváncsa Tanuszoda Kft.  
elfogadta a társulás azon felvetését, hogy a jelenleg érvényes szolgáltatási háromoldalú szerződés 2012. évre  
vonatkozó hozzávetőlegesen havi  6,8 millió  forintos szolgáltatási  díja  helyett  2012.  július 1-je  és 2012.  
augusztus 31-e között nem fizetnek szolgáltatási díjat a települések, míg a 2012. szeptember 1-je és 2012.  
december 31-e közötti időszakban maximum 3 hónap időtartamra havi 4 millió forintos szolgáltatási díjat  
fizetnek  a  települések.  A perkátai  óvodás  és  iskolás  gyermekek  2012.  októbere  óta  újra  használják  az  
iváncsai tanuszodát.
2012. szeptember 19-én a KDOP-2.1.1/B-2012 kódszámú turisztikai attrakció fejlesztési pályázat kapcsán 
projektmegbeszélés történt Perkátán. A pályázat benyújtása a meghatározott időpontban 2012. október 1-jéig 
megtörtént, a hiánypótlás benyújtása pedig a mai napon történt meg.
2012.  szeptember  25-én  a  62-es  számú  főút  és  perkátai  elkerülője  miatti  módosítások  miatt  elkészült  
lehatárolási tervek aláírása történt meg Székesfehérváron.
Ugyanezen  a  napon  a  Közép-Duna  Vidéke  Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulás  tanácsülést  
tartott, melyen a két ülés közötti eseményekről, a társulás 2012. évi I. félévi teljesítéséről számolt be Égi 
Tamás, a társulás elnöke, majd a 2012. évi költségvetés módosítása történt meg, tájékoztatás közbeszerzési 
kiírás  kapcsán  a  kommunális  hulladéklerakók  rekultivációjának  II.  ütemében,  illetve  Budaörs  Város 
Önkormányzatának bejelentését tárgyalta a társulás.
2012. szeptember 28-án aláírásra került a Bérleti és vállalkozási szerződés az EU-Force 08 Kereskedelmi és  
Szolgáltató Kft-vel, melynek tárgya a perkátai közétkeztetés (diák és szociális étkeztetés), amelynek hatálya 
2012.  november  1.  -  2013.  augusztus  31.  A  jelenlegi  üzemeltető  Perkáta-Nagykarácsony-Aba  ÁMK  a 
szükséges  határidőig  tájékoztatta  a  dolgozókat  a  változásról,  akik  vállalták  a  vállalkozónál  való 
továbbfoglalkoztatást. Az intézmény azt tette a munkavállalók védelmében további feltételként, amennyiben 
2013. augusztus 31-e után az önkormányzat  üzemeltetésébe kerülne a konyha működtetése, akkor a most 
átvett dolgozókat és a 2012. augusztus 31-én is ott dolgozó munkavállalókat visszaveszi.
2012. szeptember 28-án együttműködési megállapodás született Perkáta Nagyközség Önkormányzata és az 
ELTE  Konfuciusz  Intézet  között  a  KDOP-2.1.1/B-2012  kódszámú  turisztikai  attrakciók  fejlesztése 
pályázathoz kapcsolódóan.
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2012.  szeptember  28-án  a  budapesti  Marriott  Hotelben  a  Kínai  Népköztársaság  alapításának  63. 
évfordulójára tartott ünnepi fogadást Gao Jian, a Kínai Népköztársaság budapesti nagykövete.
2012. október 1-jén a Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi szervének térségi intézete helyszíni  
ellenőrzést tartott  Dr. Viski Máriánál a vele szemben indított 2012. augusztus 28-án tartott egészségügyi  
igazgatási ellenőrzés folyományaként, amelyben személyi feltételek területén, tárgyi feltételek területén tárt  
fel  hiányosságokat  az  ellenőrzés.  Az  októberi  ellenőrzés  a  tárgyi  feltételek  területén  levő  felszólításhoz 
kapcsolódott.  Önkormányzatunk  számára  Dr.  Kormos  Zoltán  a  perkátai  I.  számú  háziorvosi  körzet 
háziorvosa 2012. szeptember 26-án írásban jelezte, hogy a továbbiakban nem kívánja helyettesíteni Dr. Viski  
Máriát, így az II. szám háziorvosi körzethez és Dr. Viski Máriához kapcsolódó Egészségügyi feladatellátási 
szerződés adott pontjában történő változás miatt  Dr. Viski Máriát módosításra kértük fel.  Ezen felül Dr.  
Viski  Mária  praxisával  kapcsolatban  a  múlt  hétig  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  Népegészségügyi  
szervének  térségi  intézetéhez  14  db  panasz  érkezett,  amelyek  kivizsgálása  folyamatban  van.  Ezzel 
kapcsolatban az önkormányzat együttműködését ajánlotta fel a hatóság számára.
2012. október 5-én küldöttgyűlést tartott a Dunaújvárosi Vízitársulat, amelyen a 2011. évi beszámoló mellett, 
a 2012. évi I. félévi beszámoló is tárgyalásra került. Ezen kívül a 2013. évi tervezett munkálatok bemutatása  
mellett, a 2013. évre vonatkozó hozzájárulás mértéke is elfogadásra került.
2012. október 8-án a Raiffeisen Bank munkatársával aláírásra került az önkormányzatunk által elfogadott  
kötvény átstrukturálási javaslat  dokumentációja és szerződésmódosítása.  A közreműködő szervezet  2012. 
október 18-án végezte el a szükséges tranzakciókat, míg az átstrukturálás 2012. október 30-án lép érvénybe.
2012.  október  8-án  az  önkormányzat  és  a  Perkátai  Polgárőrség  Közhasznú Egyesület  képviselői  között 
tárgyalást folytattunk az egyesület által nyert Leader-pályázat megvalósítása és annak ütemezése kapcsán.  
Önkormányzatunk  a  pályázat  kapcsán  –  amelyben  térfigyelő  kamerarendszer  kiépítése  is  megtörténik  – 
vállalta az önrész biztosítását és az előfinanszírozást.
2012.  október  9-én  elnökségi  ülést  tartott  a  Mezőföldi  Híd  Térségfejlesztő  Egyesület,  melynek  témája  
Czompó István felügyelő bizottsági elnök lemondása volt. Az elnökség ajánlására az egyesület közgyűlése  
2012. október 17-i ülésén Rauf Norbertet, Daruszentmiklós polgármesterét választotta felügyelő bizottsági  
elnöknek.
2012.  október  11-én  lezárásra  került  a  Polgármesteri  Hivatallal  azonos  helyrajzi  számon  levő  terület  
felmérési  és  területrendezési  munkálata,  amelyet  a  Vertikál  Zrt.  mint  engedéllyel  rendelkező  és  
önkormányzatunkhoz  kapcsolódó vállalkozás  végzett.  A munkálatok során –  amelyet  2012 márciusában 
indított hulladékkezelési engedély beszerzése előzött meg – a zöld hatóság által eljárásban érintett terület  
átvizsgálása történt meg. A munkálatok során hozzávetőlegesen 40 tonna betontörmelék elszállítása és 10  
tonna visszahelyezése történt meg.
2012.  október  23-án  az  1956-os  forradalom  és  szabadságharc  56.  évfordulója  alkalmából,  illetve  a  
köztársaság  kikiáltásának  23.  évfordulójára  nemzeti  ünnepünkön  megemlékezést  tartotta  a  Perkáta-
Nagykarácsony-Aba  ÁMK  Hunyadi  Mátyás  Általános  Iskola  és  Alapfokú  Művészetoktatási 
Intézményegység  október  19-én  délelőtt  Szilasy  László  intézményvezető  ünnepi  beszédével.  Míg  az 
önkormányzati ünnepség az iskolások műsorával október 23-án 16 órakor zajlott.
Október-november kiemelkedő programjai a következők. 2012. október 25-én fél ötkor a Faluházban Idősek 
világnapi megemlékezés lesz, ahol fellép a Sárbogárdi Fúvószenekar és műsort adnak a hittanos gyermekek.  
Felolvasó  estet  ad  Nemere  István  író.  Halottak  napi  megemlékezést  tart  Perkáta  Nagyközség 
Önkormányzata, amelyen a díszpolgárok sírjai és hősi halottak emlékműveinek koszorúzása történik meg.  
Kérdezem a képviselő-testület tagjait, hogy a tájékoztatóhoz van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, 
térjünk rá az első napirendi pontra.

I. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
Első napirendi  pontunk Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  1/2012.  (II.  23.)  számú 
költségvetési  rendelete  módosításának  megtárgyalása.  A  Pénzügyi  Bizottság  nem  tárgyalta  a  rendelet  
módosítását, mert határozatképtelen volt. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.

Szőke Imre Andor képviselő
Nekem problémám van újfent, mert pénteken kaptam meg a rendeletmódosítást. Így nem tudtam átnézni. 

Somogyi Balázs polgármester
Az első és a második napirendi pont anyagát 2012. október 5-én kiküldtük. 

Szőke Imre Andor képviselő
Pénteken hozta a hölgy.
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Somogyi Balázs polgármester
Mert ismét kiküldésre került.

Szőke Imre Andor képviselő
Én azt kértem, hogy e-mailben küldjék ki az anyagot, amivel tudom igazolni, hogy mikor kapom meg és  
tudom igazolni azt, hogy mit veszek át. Ezt megbeszéltük a képviselő-testületi ülésen és ez a mai napig nem 
történik meg. 

Somogyi Balázs polgármester
2012. október 17-én lett volna testületi ülés, és ehhez az időponthoz mérten lett kiküldve tizenkét nappal  
előbb az anyag. 

Szőke Imre Andor képviselő
Azt meg is kaptam, de újra kérdezem, hogy miért nem kapom meg e-mailben?

Dr. Lakos László jegyző
A Szervezeti és Működési Szabályzat nem ezt írja elő, képviselő úr igénye egyedi igény. A Polgármester úr  
és a Polgármesteri Hivatal erre nem kötelezhető.

Szőke Imre Andor képviselő
Akkor kérném e-mailben és papíron is  az anyagokat  ezentúl,  hogy tudjam igazolni  azt,  hogy mikor mit  
veszek át. Ugyanis egy zárt borítékot hoz ki a hölgy, nem tudni, hogy mi van benne. 

Dr. Lakos László jegyző
Amennyiben az SZMSZ módosítása ilyen irányban megtörténik, akkor lehetőség van rá. 

Szőke Imre Andor képviselő
Ezentúl csak úgy veszek át akármit is, ha tértivevénnyel van kiküldve.

Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben felmerül az SZMSZ módosítása, azt tárgyalni fogjuk. Az anyag kiküldése megtörtént időben,  
érdemben  a  képviselő-testület  tagjainak  lehetősége  volt  átnézni.  Kérem a  képviselő-testület  tagjainak  a 
hozzászólásait.  Amennyiben nincs,  javaslom elfogadásra  a költségvetési  rendelet  módosítását.  Aki  ezzel  
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A  képviselő-testület  5  igen  szavazattal,  1  nem  szavazattal,  0  tartózkodással  az  alábbi  rendeletet  
alkotja:

14/2012. (X. 25.) számú képviselő-testületi rendelet
Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  elfogadta  Perkáta  Nagyközség 
Önkormányzata  2012.  évi  költségvetésének  megállapításáról  szóló  1/2012.  (II.  23.) 
önkormányzati rendelet módosítását. A módosító rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Somogyi Balázs polgármester
Szőke Imre képviselő úrtól megkérdezném, hogy ha egy kérdése sem volt az anyaggal kapcsolatban, akkor 
mi a gondja vele? 

Szőke Imre Andor képviselő
Az a helyzet, hogy nem tudtam megbeszélni azokkal az emberekkel, akik tudtak volna ebben segíteni. Aki  
viszont velem együtt átnézte az anyagot, azt mondta, hogy ő így nem fogadná el. Én hiszek neki, elfogadom 
az ő véleményét. 

Somogyi Balázs polgármester
Akkor képviselő úr miért ül itt? Akkor miért nem mondja azt, hogy üljön be más? Úgy gondolom, hogy a 
falu lakossága nem az ön tanácsadóit választotta meg, hanem önt. Maga képviselői joggal van felruházva és 
döntéseket hozhat. 

Szőke Imre Andor képviselő
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A döntésem nem volt.

Somogyi Balázs polgármester
De egy indokot nem tud mondani arra, hogy miért nem szavazta meg. 

Szőke Imre Andor képviselő
Polgármester úr, én nemmel szavaztam.

II. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
Második  napirendi  pontunk  a  szociális  igazgatásról  és  szociális  ellátásokról  szóló  rendelettervezet 
megtárgyalása.  Megkeresés érkezett  a Fejér Megyei  Kormányhivataltól,  amelyben jelezték, hogy számos  
olyan  pont  van  a  rendeletünkben,  amelyek  nem  harmonizálnak  a  szociális  törvényben,  illetve  más 
jogszabályokban meghatározottakkal. Ezért van szükség a rendelet módosítására. Az elmúlt időszakban sokat 
hallhattunk a segélyplafon meghatározásáról. Ha az összes pénzbeli ellátást a kormány egy segélyplafonban 
egyesíti, akkor az ránk is hatással lesz. Egyszer megkeresett engem Szőke Imre képviselő úr és a normatív 
lakásfenntartási támogatáshoz kapcsolódóan azt a javaslatot tette, hogy a lakásfenntartási támogatás esetében 
ne csak a kérelmező személy által lakott környezetet vizsgáljuk, hanem minden olyan ingatlant, amely az  
adott  személy  tulajdonában  van.   Kérem  László  Klaudia  igazgatási  előadót,  hogy  ismertesse  a  
lakásfenntartási támogatásra vonatkozóan a szociális törvény rendelkezéseit. 

László Klaudia igazgatási előadó
A szociális  igazgatásról  és  szociális  ellátásokról  szóló 1993.  évi  III.  törvény 38.  §  (9)  bekezdése ad rá  
lehetőséget,  hogy „a  települési  önkormányzat  rendeletében a  normatív  lakásfenntartási  támogatásra  való  
jogosultság  egyéb  feltételeként  előírhatja,  hogy  a  kérelem  benyújtója,  illetve  az  ellátás  jogosultja  a 
lakókörnyezete  rendezettségének  biztosítására  vonatkozó,  a  rendeletében  megállapított  feltételeket 
teljesítse.”

Szőke Imre Andor képviselő
Ez nem zárja ki azt, hogy a birtokában lévő összes ingatlant vizsgálja az önkormányzat.

Dr. Lakos László jegyző
Szerintem viszont  kizárja.  A lakókörnyezet  az,  ahol  a  kérelmező életvitelszerűen él.  Ezzel  kapcsolatban 
egyeztetni fogok a Fejér Megyei Kormányhivatal szakembereivel.

Szilasy László képviselő
Támogatom  Szőke  Imre  képviselő  úr  javaslatát.  Ha  valaki  valamilyen  pénzbeli  ellátást  kap  az 
önkormányzattól, akkor legalább azt az ingatlant tartsa rendben, amire igényli. Ha valaki örökösödés útján 
egy másik helyrajzi számon egy ingatlant örököl és például 1/26-od részben válik tulajdonosává, akkor az  
öröklés arányában kell tisztán tartani az adott ingatlant?

Szőke Imre Andor képviselő
Ezt intézzék el egymás között.

Szilasy László képviselő
Ezt nekünk kell elintéznünk, mert mi vetünk ki rá valamiféle kötelezettséget. Támogatom az ötletet, csak 
gondoljuk át, hogy mire kötelezhetünk embereket.

Dr. Lakos László jegyző
Nem csak résztulajdonokkal lehet probléma, hanem a teljes egészében tulajdonává vált ingatlannal is, hiszen  
ha az édesanya haszonélvezőként benn lakhat az örökölt ingatlanba, akkor nem az örökös kötelezettsége az 
ingatlan rendben tartása.

Somogyi Balázs polgármester
Kérem  a  további  kérdéseket,  hozzászólásokat,  javaslatokat.  Amennyiben  nincs,  én  nem  javaslom  a  
képviselő-testületnek, hogy elfogadja a rendeletet.

Dr. Lakos László jegyző
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Kérem,  hogy  javítsanak  egy  hibát.  A  hetedik  oldal  közepén  a  hetes  bekezdésnél  a  (4)-(5)  bekezdés  
szövegrészt módosítsák (8) bekezdésre. Azokról a problémákról szeretnék beszélni, amelyek miatt javasolta 
a Kormányhivatal a rendelet módosítását. A képviselő-testület úgy szabályozta az átmeneti segélyt, hogy egy 
személy  egy  évben  maximum  négy  alkalommal  veheti  igénybe.  Ezzel  kapcsolatban  van  egy 
Alkotmánybírósági állásfoglalás, amely kimondja, hogy a képviselő-testület nem maximálhatja ezt az ellátási 
formát, mert egy ember többször kerülhet átmenetileg olyan rendkívüli élethelyzetbe, ami megalapozza az ő  
segélyezését.  Hosszasan  egyeztettünk  a  Kormányhivatal  szakembereivel,  hogy  milyen  megoldás  lenne 
elfogadható. Ha a képviselő-testület elfogadja a rendeletet, akkor nem négy, hanem több alkalommal is be 
lehet  nyújtani  az  átmeneti  segély iránti  kérelmet.  Sokat  gondolkodtam azon,  hogy hogyan  lehetne gátat 
szabni  ennek  a  problémának.  Találtam  egy  olyan  megoldást,  amelyet  a  képviselő-testület  és  a  
Kormányhivatal  is  el  tud  fogadni.  A  javaslatom  az,  hogy  a  11.  §-t  ki  kellene  egészíteni  egy  olyan  
bekezdéssel, miszerint az átmeneti segély kérelem ugyanazon személy részéről ugyanazon okból egymást  
követően legfeljebb kétszer nyújtható be. Kérem a képviselő-testületet, hogy fontolja meg ezt a megoldást.

Rajcsányi László képviselő
Ez szintén korlátozás. Így is el fogják fogadni?

Dr. Lakos László jegyző
Úgy  gondolom,  hogy  igen.  Ha  azonban  nem  fogadja  el  a  képviselő-testület  az  új  rendeletet,  akkor  a 
Kormányhivatal írásos törvényességi felhívást fog intézni hozzánk.

Szilasy László képviselő
Jó ötletnek tartom ezt a javaslatot, ami tovább fogja csökkenteni a kérelmek számát. Nagyon kevés olyan  
kérelem van, ami ne érdemelné meg a segítséget. 

Szőke Imre Andor képviselő
Érdekelne, hogy havi plafont lehet bevezetni a segélyben?

Dr. Lakos László jegyző
Jelenleg nem. Próbálkoztunk ezzel a megoldással, de elutasították.

Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom, hogy a rendelet 11. §-át egészítsük ki a (4) bekezdéssel a  
következő szöveggel:  „Átmeneti  segély kérelem ugyanazon  személy  részéről  ugyanazon  okból  egymást  
követően  legfeljebb  kétszer  nyújtható  be.”  Aki  ezzel  a  kiegészítéssel  elfogadja  a  rendeletet,  kérem,  
kézfelemeléssel jelezze.

A  képviselő-testület  6  igen  szavazattal,  0  nem  szavazattal,  0  tartózkodással  az  alábbi  rendeletet  
alkotja:

15/2012. (X. 25.) számú képviselő-testületi rendelet
Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  elfogadta  Perkáta  Nagyközség 
Önkormányzata  „a  szociális  igazgatásról  és  szociális  ellátásokról”  szóló  önkormányzati 
rendeletét. A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

III. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
Harmadik napirendi pontunk a Fejérvíz Zrt. 2012. évi beruházási javaslatának megtárgyalása.  Ez az anyag 
már volt a képviselő-testület előtt, némileg módosított összegekkel. A Fejérvíz Zrt. azért kereste meg az 
önkormányzatot,  hogy  néhány  olyan  munkálatra  tegyen  ajánlatot,  amelyeket  a  bérleti  díjból  meg  lehet  
valósítani. Önkormányzatunk a bérleti díjból 6-6,5 millió Ft-ot kap bevételként a Fejérvíz Zrt-től. Az elmúlt  
években minimális összegű fejlesztéseket nem finanszírozott az önkormányzat. Azon felül, hogy 500 ezer Ft  
+ áfa összeget Perkáta saját fejlesztésben történő beruházásokra fordít, például aknafedelek karbantartására,  
3 692  ezer  Ft  +  áfa  összeget  közös  munkálatokra  fordítana,  mint  például  raktár  kialakítása,  
szennyvízátemelők folyamatirányító rendszerének korszerűsítése, szivattyú beszerzése. A közös költségből  
önkormányzatunkra 1/3-ad jutna, melynek összege 1 230 667 Ft + áfa. Kérem a képviselő-testület tagjainak 
a  hozzászólásait.  Amennyiben  nincs,  javaslom  a  képviselő  testületnek,  hogy  a  közös  rekonstrukciós 
munkálatokra biztosítsa az 1 230 667 Ft + áfa összeget (bruttó 1 562 946 Ft). Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
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A képviselő-testület  6  igen  szavazattal,  0  nem szavazattal,  0  tartózkodással  az  alábbi  határozatot 
hozza:

92/2012. (X. 24.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Fejérvíz Zrt. 2012. évi 
rekonstrukciós  javaslatát  és  úgy  határozott,  hogy  biztosítja  a  rekonstrukciós  és  fejlesztési 
munkálatokra Perkátát terhelő 1 230 667 Ft + áfa összeget. 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2012. október 24.

IV. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
Negyedik napirendi pontunk Perkáta Nagyközség Önkormányzata Településrendezési terve módosításának 
megtárgyalása. Kérem, tegyék meg hozzászólásaikat, kérdéseiket.

Dr. Lakos László jegyző
Ha valakit érdekel, hogy konkrétan mely területekről van szó, itt van nálam a térkép, amelyen megtekintheti.  
Maga a villamos alállomás a bárányjárási út mellett valósulna meg. Az 1472/2 hrsz-ú, 1471/2 hrsz-ú és az  
1470/2 hrsz-ú területek a Sallai Imre utca végében találhatóak. Ebben az utcában jelenleg van ez a három  
falusias lakóterületbe sorolt ingatlan, amelyeknek nincs megközelítési lehetősége, ezért ott lakóingatlant nem 
lehet építeni. Ezeket a területeket zöldterületbe soroljuk át. Az 1474/1 hrsz-ú terület a Tanácsköztársaság 
utca  melletti  réten található,  ahol  az  Újszülött  Park is  van.  Ennek a  területnek is  zöldterületbe sorolása  
szükséges, ami a jelenlegi rét besorolásnál egy magasabb bioaktivitási értéket jelent és ezzel a négy területtel 
azt a bioaktivitási értéket lehet pótolni, amit a villamos alállomás területének a művelésből kivonása jelent. A 
mai  napon  érkezett  hozzám  egy  szerződés,  amely  hasonló  ahhoz  a  háromoldalú  szerződéshez,  ami  a 
Hungrana  Kft.,  az  önkormányzat  és  a  tervező  cég  között  jött  létre.  Ez  alapján  a  megrendelő  az 
önkormányzat, a fizetésre kötelezett a Mavir lenne. Ebben a szerződésben nem vettük figyelembe azt, hogy a 
tervezéssel az önkormányzatnak költsége van, másrészt foglalkoznia kell a területek parkosításával, aminek  
várhatóan további költségei lesznek. A szerződés aláírása előtt le kell ülni a Mavirral és megbeszélni azt,  
hogy  ők  mennyiben  finanszírozzák  azt  a  munkát,  ami  nekem  és  a  hivatalnak  ezzel  a  módosítással 
kapcsolatban lesz, illetve a parkosítás költségeit. Amennyiben a képviselő-testület erre megbízást ad, akkor  
tárgyalásokat folytatok a Mavirral.

Dr. Tóth Ferenc alpolgármester
A megbízást a határozati javaslatba is bele lehetne foglalni. 

Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom a határozati javaslat elfogadását azzal a kiegészítéssel, hogy 
megbízást adunk dr. Lakos László Jegyző Úr részére a Mavir Zrt-vel történő tárgyalások lefolytatására. Aki 
ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A képviselő-testület  6  igen  szavazattal,  0  nem szavazattal,  0  tartózkodással  az  alábbi  határozatot 
hozza:

93/2012. (X. 24.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  épített  környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7.§ (3) bekezdés b) 
pontjában meghatározott jogkörében eljárva a Településrendezési Terv módosítása 
érdekében a következő településfejlesztési döntést hozza.
A 0284/7 hrsz-ú általános mezőgazdasági területet egyéb ipari gazdasági területbe, a 1472/2 
hrsz-ú, 1471/2 hrsz-ú, 1470/2 hrsz-ú falusias lakóterület ingatlanait zöldterületbe, a 1474/1 hrsz-
ú helyi sajátosságú szabadidős különleges területet zöldterületbe sorolja át. 
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Somogyi Balázs polgármester megbízza dr. Lakos László Jegyzőt, hogy a falusias lakóterületből 
zöldterületbe sorolással kapcsolatos költségek viselése vonatkozásában a Mavir Zrt-vel vegye  
fel a kapcsolatot.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2012. október 24.

IV. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
Ötödik napirendi pontunk Perkáta Nagyközség Polgármesteri Hivatala köztisztviselőivel szemben támasztott  
hivatásetikai alapelvek, és az etikai eljárás szabályainak megtárgyalása. Kérem a képviselő-testület tagjainak  
a hozzászólásait.

Szilasy László képviselő
A 3. § (2) bekezdésének első mondata nincs befejezve. A 7. § (1) bekezdésének utolsó mondata a következő 
oldalon  ismét  megjelenik.  Nyomtatási  problémák  miatt  adódhattak az  elírások.  Tartalmában  elfogadásra 
javaslom.

Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom elfogadásra a határozati javaslatot. Aki ezzel egyetért, kérem,  
kézfelemeléssel jelezze.

 A képviselő-testület  6  igen szavazattal,  0  nem szavazattal,  0  tartózkodással  az alábbi  határozatot 
hozza:

94/2012. (X. 24.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata  Képviselő-testülete a Perkáta Nagyközség Polgármesteri 
Hivatal  köztisztviselőivel  szemben  támasztott  hivatásetikai  alapelveket  és  az  etikai  eljárás  
szabályait az alábbiak szerint határozza meg:

Preambulum

Az Etikai  Kódex célja a közszolgálathoz fűződő közbizalom erősítése,  a hivatali  ügyintézés 
színvonalának emelése, a hivatalon belüli munkatársi kapcsolatok fejlődésének elősegítése és a  
jó munkahelyi légkör kialakítása. Ennek érdekében az Etikai Kódex összefoglalja és rendszerezi 
a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőitől a szervezeten belül és a külső kapcsolatokban is elvárt  
magatartási  viselkedési  normákat.  Az  etikai  alapelvek  kötelezően  alkalmazandó  munkajogi 
szabályként funkcionálnak a hivatalban, melyek a köztisztviselők részére feladatuk ellátásához, 
hatáskörük  gyakorlásához,  valamint  feletteseik  utasításainak  végrehajtásához  támpontot, 
iránymutatást adnak.

1. §

(1) A közszolgálat feladata – az Alaptörvénnyel és a hatályos jogszabályokkal összhangban – a köz 
érdekében való eljárás. A köztisztviselő Magyarországhoz, azon belül is Perkáta Nagyközség  
Önkormányzatához  való  hűsége,  az  Alaptörvényben  szabályozott  demokratikus 
intézményrendszer  keretei  között  kifejeződő  közérdek  iránti  elkötelezettségén  keresztül 
nyilvánul meg, mely elkötelezettségét a köztisztviselő esküvel erősíti meg.

(2) A Polgármesteri  Hivatal köztisztviselőinek az Önkormányzat  és a Hivatal szabályzataiban és  
egyéb belső dokumentumaiban, valamint jelen Etikai Kódexben szabályozott viszonyokra úgy 
kell  tekinteni,  mint  amelyek  az  alkotmányos  intézményrendszer  részét  képezik  és  a  helyi  
közérdek iránti elkötelezettségük az ezeknek való megfelelés által nyilvánulhat meg.

2. §

(1) A  köztisztviselőnek  következetesen  kifejezésre  kell  juttatni  a  közigazgatás  politikai 
semlegességét,  ezért  közszolgálati  feladatainak  ellátásán  kívüli  politikai  vagy  egyéb 
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tevékenysége  semmilyen  módon  sem veszélyeztetheti  a  feladatok  pártatlan  ellátásába  vetett 
bizalmat.

(2) A  köztisztviselő  sem  munkahelyén,  sem  lakóhelyén  nem  folytathat  politikai  párt,  politikai 
szervezet, vagy mozgalom érdekében kifejtendő aktív tevékenységet, és nem vehet részt olyan  
kampányban,  amelyben  tevékenysége  meghaladná  a  véleménynyilvánítási  jogával  élő 
állampolgár  aktivitását.   A köztisztviselő  munkahelyén  sem viselhet  pártjelvényt,  vagy más  
megkülönböztető, akár legális, de kifejezetten politikai vonatkozású szimbólumot.

3. §

(1) A  köztisztviselő  közvetlen  felettesének  tartozik  felelősséggel.  Köteles  felettese  utasításait 
követni,  kivéve,  ha  jogszabály másképp  rendelkezik.  Köteles  továbbá  tájékoztatni  felettesét 
mindazokról  a  tényekről  és  körülményekről,  amelyek  közvetlenül  a  munkakörével 
kapcsolatosak.

(2) Pártatlanul  és  tárgyilagosan  kell  támogatnia  a  Polgármesteri  Hivatal  vezetését  a  döntések 
végrehajtásában,  valamint  a  hivatal  felelősségi  körébe  tartozó  közügyek  intézésében,  ennek 
érdekében  biztosítania  kell  a  döntésekhez  szükséges  minden  releváns  és  törvényesen 
hozzáférhető információt a hivatali vezetés számára.

(3) A köztisztviselőnek lelkiismeretesen és pontosan, a törvényesség keretei között kell teljesítenie  
feladatait.

4. §

(1) A köztisztviselő hivatali eljárása során köteles:
a) a  törvényesség  szigorú  betartásával,  tisztességes,  becsületes  eljárás  keretében 

elfogulatlanul,  részrehajlás nélkül,  nemre,  fajra,  nemzetiségre,  felekezetre,  pártállásra, 
társadalmi  helyzetre  tekintet  nélkül,  az  eljárásra  ésszerűen  szükséges  időt  fordítva 
feladatát ellátni,

b) közfeladatait  szakszerűen,  a  törvényeknek  és  a  szakmai  szabályainak  megfelelően 
legjobb tudása szerint teljesíteni,

c) az  ügyfelekkel  higgadtan,  kulturáltan  viselkedni,  tájékoztatva  őket  jogaikról  és 
kötelezettségeikről,

d) az ügyfelek személyiségi jogainak, emberi méltóságának megóvása mellett érvényesíteni 
a közigazgatás méltóságát és tekintélyét,

e) tartózkodni  a  felelőtlen  ígéretektől,  valamint  az  indulatok,  előítéletek,  érzelmek 
látszatától is.

(2) A köztisztviselő ügyfelektől  nem kérhet,  és nem fogadhat  el  ajándékot,  juttatást  vagy egyéb 
előnyt.

5. §

(1) A  köztisztviselő  köteles  szigorúan  betartani  a  jogszabályok  által  előírt  összeférhetetlenségi  
szabályokat,  így  nem  végezhet  üzleti  tevékenységet,  nem  vállalhat  olyan  beosztást,  amely 
összeegyeztethetetlen hivatalával, beosztásával, illetve közfeladatai ellátásával.

(2) A  köztisztviselő  nem  élhet  vissza  hivatali  beosztásával,  a  kezelésében  álló  közpénzekkel,  
vagyonnal, vagy szolgáltatással, továbbá azokkal az információkkal, amelyek hivatali munkája 
során jutottak a tudomására, és nem használhatja fel azokat saját vagy mások egyéni  érdekei 
előmozdítására – még hivatali beosztásából való távozása után sem.

(3) A  köztisztviselő  köteles  haladéktalanul  jelenteni,  ha  feladata  és  magánérdeke  között  
összeférhetetlenséget észlel vagy vélelmez,  illetve ha közszolgálati  jogviszonyának fennállása 
alatt összeférhetetlen helyzetbe kerül és ez esetben köteles eleget tenni az annak kiküszöbölésére  
szolgáló intézkedésnek.

6. §
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(1) A köztisztviselő felhatalmazás nélkül nem hozhat nyilvánosságra olyan hivatalos információkat,  
amelyek a hivatalon belüli vagy más forrásból bizalmasan jutottak a tudomására.

(2) A köztisztviselő az állam- és hivatali titoknak esküjében is fogadott magatartásán kívül mind 
hivatalos, mind magánérintkezései során köteles tartózkodni olyan információk, adatok, tények 
közlésétől, amelyek nyilvánosságra és eredményességét veszélyeztetik.

7. §

(1) A  köztisztviselő  köteles  külső  megjelenésében,  viselkedésében,  modorában,  emberi 
megnyilvánulásiban kiegyensúlyozott, mértéktartó, szélsőségektől mentes magatartást tanúsítani. 
A  munkahelyen  megjelent  –  különösen  ügyfélfogadási  időben  –  csak  a  munkakör  által 
megkövetelt, az ügyfelek és a munkatársak felé tiszteletet kifejező öltözetben szabad.

(2) A  köztisztviselő  köteles  állampolgári  kötelességeit  példamutatóan  teljesíteni,  adó-  és 
köztartozásaival önhibájából ne kerüljön hátralékba.

8. §

(1) A  vezetőnek  törekedni  kell  arra,  hogy  az  általa  vezetett  szervezet  tekintélye,  elismertsége,  
előnyös megítélése fennmaradjon. A szakmai és közéleti fórumokon képviselnie kell a pártatlan 
közigazgatás  egyetemes  értékeit,  törekednie  kell  arra,  hogy  megnyilvánulásaival  erősítse  a 
szakma tekintélyét. A vezetőknek egymás közötti kapcsolataikban szolidárisnak, segítőkésznek 
kell lenniük.

(2) A vezető a vezetése alá tartozókkal szemben – a személyiségi  jogok, és az emberi méltóság 
tiszteletben  tartása  mellett  –  köteles  a  köztisztviselőkhöz  méltatlan  magatartás  minden 
megnyilvánulása  ellen  igazságosan  fellépni,  és  ennek  kapcsán  érvényre  juttatni  az  Etikai 
Kódexben megfogalmazott értékrendet.

(3) A vezetőnek tartózkodnia kell attól, hogy valamelyik párt, vagy politikai szervezet mellett, vagy 
ellen  nyilatkozzék,  vagy  egyéni  véleménye  szerinti  elkötelezettséget  és  megnyilvánulást 
kívánjon beosztottjaitól.

(4) A vezető feladata különösen:
a) az általa vezetett szervezet eredményes működésének legjobb tudása és ismeretei szerinti  

biztosítása,
b) a  saját  szakmai  ismereteinek  továbbfejlesztése,  a  változó  jogszabályok  figyelemmel  

kísérése, tanácskozásokon, szakmai konferenciákon, konzultációkon való részvétel,
c) a vezetése alá  tartozók önbizalmának növelése, motiválása, a kollegiális kapcsolatok 

erősítése,
d) a részére biztosított utasítási jog körültekintő gyakorlása, és a döntéseihez kapcsolódó 

felelősség vállalása.
9. §

(1) A jegyző,  mint  a munkáltatói  jogok gyakorlója, jelen Etikai  Kódexben foglaltak megsértése 
esetén  megvizsgálja,  hogy  indokolt-e  valamely  intézkedés,  különösen  fegyelmi  eljárás 
lefolytatása a köztisztviselővel szemben.

10. §

Záró rendelkezések

(1) Jelen Etikai Kódex 2012. október 25. napján lép hatályba.

(2) Az Etikai Kódexben foglaltakról a hivatal köztisztviselőit tájékoztatni kell.
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(3) A  (2)  bekezdésben  meghatározott  tájékoztatást  egy  másolati  példány  köztisztviselő  részére 
történő átadással kell teljesíteni, melynek átvételét a dokumentum eredeti példányán aláírással  
dokumentálni kell.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2012. október 24.

VI. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
Hatodik napirendi pont javaslat a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásra vonatkozóan.  
Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  az  elmúlt  években  csatlakozott  a  Bursa  Hungarica 
Ösztöndíjpályázathoz. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében 
a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa  
Hungarica többszintű támogatási rendszer, melynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési 
önkormányzatok  által  nyújtott  támogatás,  a  megyei  önkormányzatok  által  nyújtott  támogatás  és  a 
felsőoktatási intézményi  támogatás. Javaslom a képviselő-testületnek, hogy csatlakozzunk az „A” és „B”  
típusú pályázati kiíráshoz és a 2013. évi költségvetés terhére 500 ezer Ft-ot biztosítsunk a finanszírozásához. 
Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.

Szilasy László képviselő
A Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat évek óta futó program. Támogatom a csatlakozást.

Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben  nincs  több  hozzászólás,  javaslom  a  képviselő-testületnek,  hogy  a  Nemzeti  Erőforrás 
Minisztériummal együttműködve írja ki a 2013. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati „A” és  
„B”  típusú  Ösztöndíjpályázatot  a  2012/2013.  tanév  második  és  a  2013/2014.  tanév  első  félévére 
vonatkozóan, a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, valamint biztosítsa a 2013. évi 
költségvetés terhére az 500 ezer Ft összegű forrást. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A  képviselő-testület  6  igen  szavazattal,  0  nem  szavazattal  és  0  nem  tartózkodással  az  alábbi 
határozatot hozza:

95/2012. (X. 24.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal 
együttműködve kiírja a 2013. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati „A” és „B” 
típusú Ösztöndíjpályázatot  a  2013/2013.  tanév második és a  2013/2014.  tanév első félévére 
vonatkozóan, a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Bursa Hungarica „A” és „B” típusú 
Ösztöndíjpályázat megvalósítására 500 000 Ft összegű keretet biztosít a  2013. évi költségvetés 
terhére. 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2012. október 24.

Somogyi Balázs polgármester
Az Emberi  Erőforrások Minisztériuma  egy pályázati  felhívást  tett  közzé a Hátrányos  Helyzetű  Tanulók 
Arany János Tehetséggondozó Programjában történő részvételre. A programban perkátai lakóhellyel vagy 
tartózkodási  hellyel  rendelkező  nyolcadik  évfolyamos  tanulók  vehetnek  részt.  Az  ÁMK  jelezte,  hogy 
lennének  olyan  diákok,  akiket  ajánlanának  a  programba.  Az  elmúlt  években  az  Arany  János 
Tehetséggondozó Programban perkátai diákok nem vettek részt. Körülbelül három éve volt az utolsó erre 
vonatkozó döntésünk, de akkor nem tudtak élni a diákok ezzel a támogatással.

Szilasy László képviselő
A nyolcadikos osztályok osztályfőnökei meghirdették ezt a lehetőséget a szülők és a gyermekek körében. 
Születtek  javaslatok.  Erről  még  először  a  nevelőtestületnek  is  döntenie  kell,  és  csak  utána  kerülhet  a 
képviselő-testület elé. Reméljük, hogy ezen a héten ezt meg tudjuk beszélni, és utána tudunk javaslattal élni  
az önkormányzat felé.

Somogyi Balázs polgármester

11



Van még egy pályázati kiírás, amely a svájci magyar civil és ösztöndíj alapok nevet viseli. Azért került a  
testület elé, mert amennyiben ebben indulna valaki Perkátáról, akkor az önkormányzatnak 10 % önrészt kell  
biztosítania.  Ameddig  nem  tudjuk,  hogy  hányan  indulnának,  addig  nem  tudjuk,  hogy  mit  is  akarunk 
támogatni. 

VII. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
Hetedik napirendi pont a járási hivatalok kialakításához szükséges létszám és eszközátadással kapcsolatos 
döntéshozatal. Jegyző Úr javaslatára és az önkormányzat közbenjárására elértük azt, hogy Perkátán járási  
hivatalon belül járási kirendeltség jöjjön létre. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.

Dr. Lakos László jegyző
Két státuszt kell átadnunk a járási hivatal részére, az egyik státusz üres, a másik státusz egy konkrét személy,  
akit el is fogadtak. Ő lenne Omodi Dóra, aki dunaújvárosi lakos. Célszerűségi okokból őt javasoltam. A 
személyi feltételek mellett tárgyi eszközöket is át kell adnunk, bútorzatot, széket, asztalt, telefont, komplett  
számítógépet.  A felajánlásainkat  elfogadták.  A járási  hivatalokat  0  Ft  költséggel  kívánják  létrehozni.  A 
változás annyi lesz, hogy tíz helyett nyolc személy fog a hivatalban dolgozni. Az áttelepített feladatok és  
hatáskörök nem teszik ki közel sem a 20 %-át a hivatal jelenlegi feladatainak. Várhatóan ebből probléma  
adódhat. A hírek szerint a jövő évi költségvetési törvényhez benyújtott módosító indítványban szerepel egy 
olyan  javaslat,  hogy  a  település  lakosságszámának  arányában  meghatározásra  kerül  a  Polgármesteri  
Hivatalok létszámkerete. Tehát ez a hatáskör a jövőben nem a képviselő-testület döntési kompetenciájába  
fog tartozni. 

Somogyi Balázs polgármester
Kérem a további hozzászólásokat. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a járási hivatalok kialakításához 
szükséges megállapodást. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A  képviselő-testület  6  igen  szavazattal,  0  nem  szavazattal  és  0  nem  tartózkodással  az  alábbi 
határozatot hozza:

96/2012. (X. 24.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  elfogadta  a  járási  hivatalok 
kialakításával kapcsolatban a Fejér Megyei Kormányhivatallal kötendő megállapodást, valamint  
a járási hivatalok kialakításához szükséges létszám és eszközátadással kapcsolatos tájékoztatást.  
A képviselő-testület a megállapodás aláírására Somogyi Balázs polgármestert hatalmazza fel. A 
megállapodás a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2012. október 31.

VIII. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
Nyolcadik napirendi pontunk az egyebek. A képviselő-testület foglalkozott 2009 elején és 2010 végén annak 
az  „L”  alakú  területnek  az  átalakításával,  ami  az  új  óvoda  mellett  található.  Ebből  a  területből  az  
önkormányzat már kivett egy részt és közterületté alakította. Ez most az új óvoda melletti parkoló. A terület  
további  rendezése úgy történne,  hogy a játszótér  egy részén lévő út  beolvadna a 667/2 hrsz-ú új  óvoda  
területébe. Az „L” alakú terület három telekké alakulna át, átalakulna két Bocskai utcára nyíló telekké, egy 
Deák F. utcára nyíló telekké, és ami miatt elakadt az ügy, volt egy 50 m2 nagyságú terület, ami a volt paplak  
ingatlanához kapcsolódik. Ennek a területnek a rendezését javaslom. A Bocskai utcára nyíló két telek (922 
m2, 858 m2) piacképes, így az ingatlanáruk meghatározása szükséges. Javaslom, hogy induló licitárként  
1000 Ft/m2-t  határozzunk meg.  Abban kérem a testület  állásfoglalását,  hogy amennyiben megtörténik a  
telekalakítás, akkor az önkormányzat hirdesse meg eladásra a két ingatlant. A két ingatlan helyrajzi száma  
669/1 és 673 hrsz. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. 

Rajcsányi László képviselő
Elfogadhatónak tartom a javaslatot.

Somogyi Balázs polgármester
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Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom, hogy a telekalakítást követően a Bocskai utcában lévő 669/1 
hrsz-ú és 673 hrsz-ú ingatlanokat 1000 Ft/m2 induló licitértéken hirdesse meg az önkormányzat. Aki ezzel  
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A  képviselő-testület  6  igen  szavazattal,  0  nem  szavazattal  és  0  nem  tartózkodással  az  alábbi 
határozatot hozza:

97/2012. (X. 24.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a telekalakítást 
követően a Bocskai István utcában lévő 669/1 hrsz-ú és 673 hrsz-ú ingatlanokat eladásra hirdeti 
meg 1000 Ft/m2 induló licitértéken.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2012. október 24.

Somogyi Balázs polgármester
Három rendőrségi tájékoztató szerepel még az egyebek napirendben. 

Dr. Lakos László jegyző
Azért kértem a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányságtól, a Sárbogárdi Rendőrkapitányságtól és a Fejér  
Megyei Rendőr-főkapitányságtól a tájékoztatásokat, mert feljelentéseket tettek az önkormányzat, a hivatal,  
illetve  ismeretlen  tettesek  ellen  és  nem kaptunk  tájékoztatást  az  eljárások  befejezéséről,  eredményéről.  
Fontos megemlíteni, hogy mindhárom eljárás esetében a nyomozás úgy szűnt meg, hogy a cselekmény nem 
bűncselekmény. Tudomásom szerint van egy negyedik büntetőeljárás folyamatban az önkormányzat ellen.  
Úgy gondolom,  hogy az is  hasonlóképpen fog zárulni.  Aki  ezeket  a feljelentéseket  teszi,  szerencsésebb  
lenne, ha előbb kérdezne, mielőtt a hatóságokhoz fordul. 

Somogyi Balázs polgármester
A Sárbogárdi Rendőrkapitányság által lefolytatott eljárás a Paksi Tibor által tett feljelentésből adódott, ami  
az iskola előtti parkosításra terjedt ki. A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság által lefolytatott eljárás a Dózsa  
Gy.  u.  26.  szám alatti  ingatlan Bogó Anikó részére történő eladására  vonatkozott.  A Veszprém Megyei  
Rendőr-főkapitánysághoz  Szőke  Imre  képviselő  úr  tett  feljelentést.  A  feljelentés  egy  perkátai  lakos 
lakásfenntartási  támogatásának  igénylésére,  valamint  egy  önkormányzati  tulajdonú  ingatlan  bérlésére 
vonatkozott.

Dr. Lakos László jegyző
Szőke Imre  képviselő úr  állította  az  előző testületi  ülésen pontosan meg nem határozott  jogszabályokra 
hivatkozva,  hogy  jegyzői  hatáskörök,  feladatok  vannak  a  pala  ügyével  kapcsolatban,  amelyeknek  a 
megtételét elmulasztottam. Utánanéztem és a jegyző hatásköréről szóló lista húsz oldalon keresztül sorolja a 
jegyző környezetvédelmi hatásköreit  és feladatait  151 pontban. Ilyen feladatot, hatáskört a lista a jegyző  
számára nem állapít meg. A megjelent Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi  
Felügyelőség szakembereivel is konzultáltam és megerősítették a véleményemet.  Az ellenőrzés folyamán  
felmértem a pala mennyiségét. Az eredeti számlában nem volt meghatározva, hogy pontosan mennyi paláról  
van szó, csak az, hogy hány négyzetméteres felület lefedésére történt a pala megvásárlása. Megszámoltuk a  
palát és megállapítottuk, hogy kétszer annyi felületet tud lefedni, mint amennyi a szerződésben benne van,  
tehát a szállítási veszteségen kívül valószínűleg nem hiányzik belőle.

Szilasy László képviselő
Ilyen esetben lehet viszont váddal élni a bejelentő felé?

Dr. Lakos László jegyző
Nem, mert ismeretlen tettes ellen teszik a feljelentéseket és nem konkrét személy ellen.

Szőke Imre Andor képviselő
A pala igen veszélyes anyagnak számít ma már. Erősen szilikózist okozhat. A Veszprém Megyei Rendőr-
főkapitányság lezárta a nyomozást. Érdeklődnék, hogy meg lett e változtatva a lakhatási szerződés?

Dr. Lakos László jegyző
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A régi  szerződés  lejárt,  az  új  szerződésben nem lakásként  van  megjelölve  az  épület,  hanem gazdasági  
épületként. 

Somogyi Balázs polgármester
Jeleztem azt a rendőrségi kollégák felé a palával kapcsolatban, hogy Szőke Imre képviselő úr elmondta, hogy 
számomra nem, de más számára át kívánja adni azokat a fotókat, amelyek azt hivatottak bizonyítani, hogy 
több pala volt, mint amennyi jelenleg van. A rendőrség nem tudott a fényképekről.

Szőke Imre Andor képviselő
Így van. A fotó jelenleg a birtokomban van. Nem kérte a rendőrség, én nem ajánlottam fel.

Szilasy László képviselő
Kérdezem Szőke Imre képviselő urat,  hogy milyen  szakaszban van a Laki Ferenc által felajánlott  Petőfi  
szobor ügye?

Szőke Imre Andor képviselő
Miután az elmúlt képviselő-testületi ülésen Laki Ferenc felvázolta a mellszobrot, másnap felkeresett azzal,  
hogy segítsek neki, mert az a művész, aki a szobrot elkészítette volna, nem felel meg Perkáta Nagyközség 
elvárásainak. Ő úgy érzi. Ezért a bodajki hangszíntér iskolának a művészeti oktatóját hívtuk fel és kértük fel  
a szobor elkészítésére. Ez ügyben személyes megbeszéléseket folytattak. Innentől kezdve nem tudom, hogy 
hogyan áll az ügy. 

Somogyi Balázs polgármester
Képviselő úr ajánlotta és vette fel a kapcsolatot az iskolával?

Szőke Imre Andor képviselő
Igen. A továbbiakban minden fajta ügyintézést Laki Ferenc végez.

Dr. Lakos László jegyző
Az előző ülésen én is és Tóth Ferenc alpolgármester úr is azt a feladatot kaptuk, hogy nézzünk méltó helyet a 
szobornak. A Petőfi utca elején lévő háromszög alakú területen el lehet helyezni a szobrot. Ott lehetne egy 
kis parkot is kialakítani, mert a terület nem igazán rendezett. A terület rendezése a szobor elkészítésével  
párhuzamosan történhetne, ha a felajánló ezt elfogadja.

Szőke Imre Andor képviselő
Ha minden  igaz,  akkor  minden  csatornára,  vezetékre  és  egyébre  adó lesz  kivetve.  Ez mennyiben  fogja 
érinteni a vízi közművet? 

Dr. Lakos László jegyző
Tudomásom szerint a költségek nem az ingatlan tulajdonost terhelik, hanem a közmű szolgáltatót.

Szőke Imre Andor képviselő
Van néhány utca Perkátán, amelyek nincsenek rajta a térképen. Ezekkel mit lehet kezdeni. Például ilyen az 
Attila utca. Ez problémát okozhat az ott lakóknak és a mentősöknek is.

Dr. Lakos László jegyző
A földhivatal felé jelezni fogom ezt a problémát, amennyiben fennáll.

Szőke Imre Andor képviselő
Mikor kerül az a tábla a kastélyhoz,  hogy csak célforgalommal  lehet behajtani? Most „mindkét  oldalról  
behajtani tilos” tábla van kihelyezve, mégis ott állnak az autók. 

Szilasy László képviselő
Soha nem volt célforgalom tábla kitéve. 

Somogyi Balázs polgármester
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Kérdezem  a  képviselő-testület  tagjait,  hogy  egyebek  napirendi  pontban  van-e  kérdés,  hozzászólás? 
Amennyiben nincs, kérdezem a jelenlévőket, hogy kívánnak-e szólni?

Rádi Józsefné perkátai lakos
Az éjszaka fél egykor követ hajítottak az ablakomhoz. Ilyenkor a polgárőrség hol van? Jó volna, ha többször 
járnának arra az Árpád utcában.  Nagyon rossz az út az Árpád utcában, bukdácsolnom kell.  Örülnék,  ha  
tennének ez ellen valamit. Ha lesz faosztás, hol kell jelentkeznem, mert szociálisan én is rászoruló vagyok. 

Somogyi Balázs polgármester
A médiában hallani lehet, hogy van fatámogatás. A tavalyi  évben volt állami fatámogatás, az idei évben 
abban a  fázisban  van  az  ügy,  hogy előzetes  igényfelmérést  végez  a  Belügyminisztérium.  Azt  a  választ  
kaptuk,  hogy még  pontosan  nem tudják  megmondani,  hogy milyen  önrésszel,  mennyi  fára  és  mekkora 
összegben  lehet  pályázni.  Várhatóan  a  tavalyi  év  árai  lesznek  irányadóak.  A  tavalyi  évben  azért  nem 
pályázatunk a fatámogatásra, mert az önrész összege annyi volt, mint amennyiért fát tudtunk volna vásárolni.  
Tavaly annyi fa lett kiosztva, amit a közterületekről lehetett kivágni.
Az Árpád utca valóban nincs jó állapotban. Az elmúlt ülésen is jelezte ezt a problémát, de sajnos azóta sincs  
anyagi fedezet a helyreállítására. 

Szőke Imre Andor képviselő
A polgárőrségnek van állandó hívható telefonszáma.

Kovács Ferenc képviselő
A Perkátai Hírekben is benne van a telefonszámuk.

Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, a testületi ülést bezárom.

Több  hozzászólás  nem  hangzott  el,  Somogyi  Balázs  polgármester  a  testületi  ülést  19:20  perckor 
bezárta.

Somogyi Balázs Dr. Lakos László
   polgármester                   jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Szőke Imre Andor                   Szilasy László
                 képviselő                    képviselő 
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