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Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A 2012. november 30-án 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, hogy késni fog. Javaslatot teszek a jegyzőkönyv hitelesítőkre Kovács Ferenc és 
Rajcsányi László József 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 napirendben egy módosítást javaslok. Javaslom, hogy ötödik napirendi pontban tárgyaljuk „az 
ivóvíz- és csatornaszolgáltatás díjának megállapításáról” szóló 22/2007. (XII. 22.) számú, valamint 
az azt módosító 2/2012. (II.  23.) számú rendeletek hatályon kívül helyezését.  Hatodik napirendi 
pont  az  egyebek,  hetedik  pedig  a  közmeghallgatás.  Kérem  a  képviselő-testület  tagjainak  a 
hozzászólásait.  Amennyiben  nincs,  javaslom  elfogadásra  a  módosított  napirendet.  Aki  ezzel 
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

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

99/2012. (XI. 30.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  elfogadta  a  módosított 
napirendet az alábbiak szerint: 

1. Polgármesteri beszámoló az aktuális eseményekről
2. Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  2012.  évi  költségvetésének  III.  negyedévi 

beszámolójának megtárgyalása
3. Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  2013.  évi  költségvetési  koncepciójának 

megtárgyalása
4. A  temetőkről  és  a  temetkezési  tevékenységről  szóló  1/2000.  (II.  1.)  önkormányzati 

rendelet módosítása
5. Az ivóvíz-  és csatornaszolgáltatás  díjának megállapításáról  szóló 22/2007.  (XII.  22.) 

számú,  valamint  az  azt  módosító  2/2012.  (II.  23.)  számú  rendeletek  hatályon  kívül 
helyezése

6. Egyebek
7. KÖZMEGHALLGATÁS
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Zárt ülés:

1. Arany János tehetséggondozó pályázattal kapcsolatos döntéshozatal

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2012. november 30.

I. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
Első napirendi pontunk polgármesteri beszámoló az aktuális eseményekről. 2012. október 25-én a 
Faluházban az önkormányzat  által  szervezett  Idősek világnapi rendezvény került megrendezésre, 
ahol köszöntőt mondott Somogyi Balázs polgármester. A rendezvényen több kulturális fellépő is 
emelte a rendezvény jelentőségét. Nemere István író-olvasó találkozóját a Sárbogárdi Fúvószenekar 
koncertje követte.
2012. október 27-én Budapesten a Fidesz-MPSZ vezetősége és a kormány képviseletében Kósa 
Lajos,  Debrecen  MJV  polgármestere  és  Lázár  János,  miniszterelnökséget  vezető  államtitkár 
meghívta  Fidesz-MPSZ színeiben 2010-ben mandátumot  nyert  polgármestereket.  A tanácskozás 
vezetője Szita Károly, Kaposvár MJV polgármestere volt, akit házigazdaként, Pokorni Zoltán, XII. 
kerületi  polgármester  követett.  A  kisebb  települések  nevében  Görgényi  Ernő,  Gyula 
településvezetője  szólalt  fel,  aki  után  Kósa  Lajos,  debreceni  polgármester  sorolta  fel  az 
önkormányzati  rendszer  nehézségeit.  Orbán  Viktor,  miniszterelnök  főszónokként  összegezte  az 
elhangzottakat, illetve a magyar települések nehéz anyagi helyzetét. Ebben szerepelt, hogy a 90-es 
évek elején kialakított önkormányzati rendszer egyre nehezebb helyzetbe került, amelyet jól mutat, 
hogy az oktatásra szánt állami normatíva milyen mértékben fedezi az intézmények fenntartását. Míg 
2003. körül 75%-ra volt elég, ez ma már az 50%-ot teszi ki. Hasonló a helyzet Perkátán is, ahol a 
fennmaradt részt az önkormányzat  más bevételeiből fedezi.  Az önkormányzati  működés a 90-es 
évek  csökkenései,  majd  a  2002-2010  közötti  folyamatos  forráselvonás  (2007-ben  nominális 
csökkentés  is  megtörtént)  és  feladatszám  növelés  miatt  egyre  nehezebbé  vált.  Számos 
önkormányzat a fejlesztéseihez és a működéséhez hitelt volt kénytelen felvenni. A szónokok persze 
egyet  értettek  abban,  hogy a hitelek  közt  van különbség,  és  a  fejlesztési  célú hiteleket,  mint  a 
piacgazdaság  egyik  fontos  pillérét  emelték  ki.  De  abban  egyetértettek,  hogy  a  jelenlegi 
önkormányzati  adósság,  az  önkormányzati  függetlenséget  veszélyezteti  és  segítség  nélkül 
önkormányzatok százai omlanak össze gazdaságilag. Polgármesterré választásom utáni egyik első 
cikkemben tömören beszámoltam az önkormányzat  hiteleiről  (amiért  sok kritikát  kaptam, pedig 
csak őszinte beszéd volt), ezt most is meg tudom tenni. Perkáta akkor kb. 110 millió forint hitellel  
rendelkezett. Most 2012. október 30-án Perkáta 3 hitellel rendelkezik, amelyből 2 fejlesztési célú 
hitel, míg a folyószámla hitel úgymond működési célú. A Raiffeisen Banknál 2008. decemberében 
1.691.000 eurós kötvényt bocsátottunk ki (amelyből az akkor 266 forint/eurós áron adódott a 300 
milliós forintos óvadéki cél, illetve a 150 millió forintos fejlesztési cél). Önkormányzatunk október 
30-i (ez teljesen független a szombati miniszterelnöki bejelentéstől) törlesztéssel az óvadéki célú 
kötvényrészt,  900.000  eurót  fizetett  meg.  2008  májusában  vásárolt  az  önkormányzat  egy 
kommunális  célokra  használt  traktort  és  vett  fel  hozzá  hitelt  az  Unicredit  Banknál,  melynek 
törlesztése az 5 éves futamidő végén 2013. májusában jár le.
Szintén  a  Raiffeisen  Banknál  rendelkezik  az  önkormányzat  2007.  óta  20.000.000  forintos 
folyószámla-hitellel.  A Magyar  Államkincstár  az elmúlt  héten kért  tőlünk tájékoztatást,  mivel  a 
kormányzati  bejelentés  szerint  2012  decemberéig  megtörténik  az  5.000  fő  alatti  települések 
konszolidációja. Tehát eszerint 2012. szeptember 30-án 493.221.135,95 HUF (1.691.000 euró =
479.753.610 HUF; 12.608 CHF = 2.956.809, 95 HUF; 10.510.716 HUF), míg 2012. november 15-
én 248.056.242,11 HUF (791.000 euró = 225.798.860 HUF; 9.523 CHF = 2.257.382,11 HUF; 
20.000.000  HUF)  az  önkormányzat  banki  tőketartozása.  A  fejlesztési  célból  megvalósított 
beruházások,  elkészült  tervek:  orvosi  rendelő tervezése  és  kivitelezési  önrész,  iskola előtti  park 
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tervezés  és kivitelezési  önrész,  iskolai  akadálymentesítés  tervezés  és kivitelezési  önrész,  óvodai 
akadálymentesítés  tervezés  és  kivitelezési  önrész,  szociális  intézmény  tervezése  és  kivitelezési 
önrész, faluház tervezése, új óvoda tervezése, tornaterem felújítás önrész, iskola részleges felújítása 
önrész, Rózsa Ferenc utca tervezése és kivitelezési önrész, Zrínyi utca kivitelezési önrész, Bocskai-
Deák-Virág  utcák  tervezése  és  kivitelezési  önrész,  településrendezési  eszközök  módosítása, 
Damjanich utca pormentesítése, Fürst-Május 1- Somogyi utcák pormentesítése, György Gyula utcai 
járda  kivitelezése,  sportpálya  felújítása,  iskolai  nyílászáró  csere,  óvodák  fűtéskorszerűsítése, 
Perkáta  Életút  Projekt  –  sétány  és  játszótér  tervezés  és  önrész,  Szabadság  tér  megújításának 
tervezése, Győry kastély felújításának részleges tervezése) fordítottuk pályázati  önrészre (többek 
között  az  orvosi  rendelő  felújítására,  a  szociális  intézmény  felújítására,  az  óvodai  és  iskolai 
akadálymentesítésre, az iskola részleges felújítására, Rózsa Ferenc és a Bocskai-Deák-Virág utcák 
és  köz  útfelújítására,  a  kastély  tervezés  költségeire  stb.),  vagy  saját  erős  beruházásra,  mint  a 
Damjanich és Somogyi utcák felújítására vagy az iskolai nyílászáró cserére. Téves állítás történt az 
interneten  Szőke  Imre  képviselő  tollából,  hogy  munkahelyteremtő  beruházásokat  akart 
megvalósítani az önkormányzat a fejlesztési forrásból. Az 5 cél az volt (amelyből főleg 3 valósult 
meg), hogy az önkormányzat fenntartást elősegítő projekteket valósítson meg. Két cél nem valósult 
meg:  a Széchenyi  utca végi telkek kialakítása,  és a 0328-as területi  ipari terület  közművesítése. 
Mindkét cél 2008 első felében lett megjelölve, de a 2008-as válság óta mindkét területen kockázatos 
lett volna fejleszteni.
2012. október 30-án egyeztetés történt a perkátai II. számú háziorvosi körzettel kapcsolatban a Fejér 
Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szervének vezetőjével, mivel számos panasz érkezett. A 
képviselő-testület 2012. december 12-i ülésén tárgyalja a kérdést.
2012. november 1-jén vette át a Perkáta-Nagykarácsony-Aba ÁMK-tól a közkonyha üzemeltetését  
az Eu-Force 08 Kft. A szerződés értelmében a diákétkeztetési és szociális étkeztetési feladatokat 
2013. augusztus 31-ig látja el a vállalkozás. A tényleges ellátást a munkaszüneti napok miatt 2012. 
november 5-én kezdte meg. A második ellátási héten történt zavarokat jeleztem a cég vezetésének, 
amely 2012. november 15-én kelt levelében magára vállalta a felelősséget.
2012. november 1-4-én a halottak napi megemlékezés zavartalanul folyt le, amelyben köszönjük a 
Faluüzemeltetés  és  a  Perkátai  Polgárőrség  Közhasznú Egyesület  segítségét.  November  1-jén  az 
önkormányzat megemlékezett a világháborús halottairól és díszpolgárairól. November 2- án Sztanó 
Anna, perkátai tanító adományaként felállításra került egy faragott temetői tábla.

Ujfalusi Pál képviselő úr 17:25 perckor megérkezett az ülésre.

2012.  november  7-én  a  Francia  Intézet  és  a  Vidékfejlesztési  Minisztérium  szervezésében 
Környezetvédelmi Hónap indult, amely december 3-ig tartó programsorozatot foglal magába.
2012.  november  13-án  az  Adonyi  Többcélú  Kistérségi  Társulás  rendkívüli  ülése  történt  meg, 
amelyen az iváncsai tanuszodával kapcsolatos felvetéseket tárgyalta a kistérségi társulás.
2012. november 15-én bejárás történt a 6208-as számú út kapcsán a Magyar Közút Nonprofit Kft., a 
Rendőrség, a Nemzeti Közlekedési Hatóság, az adonyi és a perkátai önkormányzat részvételével, 
amiatt, hogy felülvizsgálatot kértem az út minősége miatt. A jegyzőkönyvbe került, hogy az útpálya 
csúszós, amire táblákkal és útfestéssel hívják fel jobban a figyelmet, de az útfelület érdesítése lenne 
a jó megoldás. Az előbbi javítások rövid távon megoldhatóak, míg az utóbbira ebben az évben nincs 
költségvetési kerete a Közútnak.
2012. november 15-én a Szociális Munka napját ünnepelte az Adonyi Kistérségi Szociális Központ 
intézménye a 7 település dolgozóival együtt a felújított perkátai szociális intézményi telephelyen. A 
rendezvényen köszöntőt mondott Somogyi Balázs polgármester.
2012. november  20-án és 28-án első alkalommal  határozatképtelenség miatt  elmaradt  a  Közép-
Duna  Vidéke  Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulás  ülése,  de  november  28-án  már 
határozatképes  volt.  A  legfontosabb  napirend  a  2013.  évre  vonatkozó  hulladékgyűjtési  és 
elhelyezési  díj  volt,  amelyben  a  2011.  novemberi  közbeszerzési  kiírás  nyertesének  elfogadott 
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ajánlata  lesz  mérvadó.  A társulás  döntése  értelmében  a  díj  2013-ra  4,01  HUF/l  lesz.  Az ezzel 
kapcsolatos napirend az önkormányzat decemberi ülésén kerül tárgyalásra.
2012.  november  21-én  ülést  tartott  Adonyban  az  Adonyi  Helyi  Védelmi  Bizottság,  amely  a 
Dunaújvárosi  Járás  2013.  január  1-jei  felállásával  elveszti  funkcióit.  2013-tól  Perkáta  a 
Dunaújvárosi Helyi Védelmi Bizottság részévé válik. A védelmi feladatokat ellátó önkormányzati 
ügyintéző,  Szabó  Bianka  2012.  november  29-én  sikeres  közbiztonsági  referensi  végzettséget 
szerzett.
2012. november 22-én látogatást tett Perkátán Gulyás Erzsébet, a leendő Dunaújvárosi Tankerület 
vezetője,  aki  megbeszélést  folytatott  Szilasy  László  intézményvezetővel  és  Somogyi  Balázs 
polgármesterrel.  Bemutattuk  az  intézmény  jelenlegi  struktúráját  és  pályázatait.  A  következő 
időszakban  társulási  döntések  is  szükségesek  az  alapfokú  oktatási  feladatok  állami  átvételével 
kapcsolatban. Perkáta az oktatási feladatoknál az üzemeltetési feladatokat vállalta, amely azt jelenti, 
hogy az iskolaépület karbantartását és üzemeltetését vállaljuk. Az átvétel az iskolai pedagógusokat 
és  a  hozzájuk  szorosan  tartozó  személyzetet  (iskolatitkár)  érinti.  Az  épület  önkormányzati 
tulajdonban marad, ahogy a benne levő eszközök, a pályázaton nyert eszközök is. Tehát téves ismét 
Szőke  Imre  képviselő  Úr  állítása,  hogy  az  állam  átveszi  a  tornatermet,  a  számítástechnikai 
fejlesztéseket, az iskola előtti parkot és az új ablakokat. Kérdés Szőke Úrhoz: de ha ezeket át is  
vette volna, akkor azok a jövőben nem a perkátai gyerekeket szolgálták volna?
2012.  november  23-án  az  abai  Kultúr  Közösségi  Házban  került  megrendezésre  a  Perkáta-
Nagykarácsony-Aba  ÁMK  második  művészeti  fesztiválja,  amelyen  számos  perkátai  óvodás  és 
iskolás lépett fel. Köszönjük a felkészülésüket és gratulálunk a perkátai felkészítő pedagógusoknak 
és szakembereknek. A megnyitón Kossa Lajos, Aba Nagyközség polgármestere újra kiemelte és 
megköszönte  Perkáta  és  Nagykarácsony  képviselőinek  támogatását  a  2011.  évi  csatlakozás 
végrehajtásában.
2012. november 28-án az évente kétszer folyósított rendszeres gyermekvédelmi támogatást az állam 
első alkalommal Erzsébet-utalványban adta. Kb. 350 perkátai gyermek után jár a támogatás, ami évi 
két alkalommal 5.800 HUF/gyermek támogatást jelent. Ezzel újabb ellátás esetében lépett érvénybe 
az az intézkedéssorozat,  hogy nem készpénzben kapnak ellátást  az ellátottak.  A lakásfenntartási 
támogatást  2011.  óta  készpénzben  nem vehetik  fel  az  ellátottak,  hanem közvetlenül  az  általuk 
megjelölt szolgáltatónak utalja azt az önkormányzat. 2011-ben az önkormányzat illetékes bizottsága 
is  úgy  döntött,  hogy  utalványban  biztosítja  az  érintetteknek  az  iskolakezdéskor  folyósított 
rendkívüli gyermekvédelmi támogatást.
2012.  november  29-én  a  perkátai  Győry-kastélyban  író-olvasó  találkozón  vett  részt  Moldova 
György író. Az említett két író-olvasó találkozó megvalósítása pályázatból történt.
December  kiemelkedő  programjai.  2012.  december  3-7.  Perkátára  érkezik  Saint-Maximin 6 fős 
delegációja  a  Mikulás  alkalmából.  2012.  december  7-12.  Saint-Maximin-ba  látogat  a  perkátai 
Mikulás.  2012. december 9- én Ádventi  termelői  piac kerül megrendezésre a Győry-kastélynál. 
2012. december 21-én kerül megrendezésre a Perkáta Karácsony.  Kérdezem a képviselő-testület 
tagjait, hogy a tájékoztatóhoz van-e kérdés, hozzászólás? 

Szőke Imre Andor képviselő
A  felvetés,  amit  polgármester  úr  csúsztatva  adott  elő,  a  tornaterem  és  az  iskola  dolgaival 
kapcsolatos. Én azt írtam, hogy nem 150 millió Ft-ot visz el az állam, ha elviszi, hiszen rengeteget 
fektettünk  az  iskolába.  Hiába  fizeti  vissza  az  állam  a  150  millió  Ft-ot,  az  a  pénz  amiből  mi 
fejlesztettünk az ott van az iskolába. Ha elviszi a teljes fenntartást, akkor a 150 millió Ft-ot plusz 
amit ráköltöttünk a fenntartásra, azt is elviszi. Én nem azt mondtam, hogy elviszi, hanem azt, hogy 
a lehetősége fennáll. 

Somogyi Balázs polgármester
Képviselő úr tudja, hogy mennyi volt tavaly az állami normatíva?
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Szőke Imre Andor képviselő
A tavalyi évben ha jól emlékszem 500 millió Ft-ot kaptunk.

Somogyi Balázs polgármester
Mire?

Szőke Imre Andor képviselő
Az iskola fenntartásra.

Somogyi Balázs polgármester
És azt tudja, hogy a költségvetésben ez hogy szerepel?

Szőke Imre Andor képviselő
ÁMK-ra külön nem?

Somogyi Balázs polgármester
Ön azt írta, hogy 500 millió Ft-ot visz el Perkátától az állam. 

Szőke Imre Andor képviselő
Ezt én biztos nem írtam. 

Somogyi Balázs polgármester
Ön azt írta pontosan, hogy „jó üzletet csinál kuszaszem, ad 150 millát,  amit átvállal helyettünk, 
valamint a pedagógus fizetéseket éves szinten kis túlzással 100 milla, tehát ezért elvesz 400-500 
millát”. 

Szőke Imre Andor képviselő
Igen.  Mennyi  az  éves  költségvetés  2013-ban?  380  millió  Ft.  A  tavalyi  évben  mennyi  volt  a 
költségvetési összegünk? 980 millió Ft.

Somogyi Balázs polgármester
Tehát Perkátától elvesz 600 millió Ft-ot ön szerint. Észrevette képviselő úr, hogy Perkátán kívül két  
oktatási intézmény költségvetése is szerepel a perkátai költségvetésben? Itt szerepel az abai és a 
nagykarácsonyi  költségvetés  is.  A  költségvetés  fő  összege  azért  is  csökken,  mert  a  kötvény 
kibocsátásból származó összeg nem fog szerepelni már a költségvetésben. 

Szőke Imre Andor képviselő
A 980 millió Ft-ban nem szerepelt a 300 millió Ft. A tavalyi évben1 milliárd 200 millió Ft volt a 
végösszegünk és ebben volt benne a 300 millió Ft. 

Somogyi Balázs polgármester
Igen. Perkátától nem fog 400-500 milliót elvinni az állam. Nyílván a költségvetésünk kevesebb lesz, 
hiszen az iskolára adott állami források már nem szerepelnek a költségvetésben. Ez ténylegesen 
igaz. Elmondhatjuk, hogy az állami normatíva közel sem érte el annak az összegnek a felét, mint 
amit az önkormányzat az oktatási célokra fordított. Tehát más normatívákat vitt el. 
Hogy  a  döntés  jó  lesz-e  az  önkormányzatnak,  pontosan  számszakilag  még  én  sem  tudom 
megmondani.  Kettőt  egybetéve,  hogy  elviszi  az  állami  feladatokat,  és  ezáltal  nem  kell 
hozzátennünk például a tanárok fizetéséhez más önkormányzati forrásból, illetve az állami adósság 
konszolidáció megvalósul, ez mindenképp az önkormányzatnak több 100 millió Ft nyereséget fog 
adni.  Ez  volt  a  válasz  arra,  hogy  nem  kell  attól  tartani,  hogy  elviszik  az  iskolából  az  új 
nyílászárókat, és a laptopokat. 
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Szőke Imre Andor képviselő
Ezt leírta valaki, hogy elviszik?

Somogyi Balázs polgármester
Az volt a felvetés, hogy nem volt jó beruházás, hiszen feleslegesen költöttünk el 150 millió Ft-ot. 

Szőke Imre Andor képviselő
Én azt írtam a Bogó Ferencnek, hogy bolond ember az, aki nem látja ennek a szükségszerűségét. 

Somogyi Balázs polgármester
Ön azt írta, hogy „Az iskolai, óvodai fejlesztés rendben van, azzal minden normális ember egyetért. 
A hitel arra is ment, amit most átvesz az állam, tornaterem, számítástechnikai fejlesztések, iskola 
előtti park, ablakok cseréje”. De ezeket nem veszi át az állam. 

Szőke Imre Andor képviselő
De azt a pénzt, amit ezekre költöttünk, azt az államnak kellene kifizetnie, ha mi nem csináljuk meg. 
Így van?

Szilasy László képviselő
Nem. Az elejétől kezdve a jogszabály úgy rendelkezett, hogy 3000 fő alatti településeknél veszi át 
az  állam  az  üzemeltetést  is.  A  jogszabályban  benne  van,  hogy  lehet  erről  nyilatkozni  a 
településeknek. Érdekes lesz ez akkor, amikor megvizsgálják a fizetőképességüket.  Azt is írja a 
törvény, ha valaki úgy nyilatkozik, hogy nem vállalja az üzemeltetést, de mégis csak fizetőképes, az 
büntetést  fog  kapni.  Az  elejétől  kezdve  arról  volt  szó,  hogy  Perkáta  nem  mondd  le  az 
üzemeltetésről. 

Szőke Imre Andor képviselő
Melyik képviselő-testületi ülésen hangzott ez el?

Szilasy László képviselő
Melyik képviselő-testületi ülésen hangzott el az, hogy lemondunk? Arról senki sem nyilatkozott, 
hogy lemond az önkormányzat az üzemeltetésről.

Dr. Lakos László jegyző
Arra vonatkozóan, amit Szőke Imre képviselő úr mondott, hogy a jövő évi költségvetésből néhány 
100 millió Ft-ot von el az állam amiatt, hogy az iskolát elviszik, arra reagálnék. Pontosítanám a 
számadatait. 980 millió Ft volt a főösszeg, amit mondott. Ezzel szemben a főösszeg 1 124 millió Ft 
volt pontosan, amiben szerepelt a 300 millió Ft-os kötvény is. Tehát a kötvény nélkül a bevételeink 
főösszege 820 millió Ft. Ebből az összegből 58 millió Ft-tal szerepelt a nagykarácsonyi iskola, 207 
millió Ft-tal az abai iskola. Ha ezeket levonom a 820 millió Ft-ból, akkor 555 millió Ft az, ami 
Perkátát  érinti  a  költségvetési  kiadást  illetően  2012.  évben.  Ha ebből  levonom az  iskolára  jutó 
tavalyi béreket, akkor marad 395 millió Ft. A jelenlegi 2013-as költségvetési koncepció 384 millió 
Ft a tavalyi 395-400 millió Ft-tal szemben. Gyakorlatilag 0 Ft az, amit elvon az állam. 

Szilasy László képviselő
Ha bármi  kérdése  van  Szőke  Imre  képviselő  úrnak  az  iskolával  kapcsolatban,  akkor  érdemes 
hozzám bejönni és kérdezni. Én nagyon szívesen elmondok mindent, amit a témával kapcsolatban 
tudok.

Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs több kérdés, térjünk át a második napirendi pontra.
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II. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
Második napirendi pontunk Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2012. évi költségvetésének I-III. 
negyedévi beszámolójának megtárgyalása. A beszámolót tárgyalta a Pénzügyi Bizottság. Kérem a 
képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.

Rajcsányi László József képviselő
A Pénzügyi Bizottság javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek a 2012. évi költségvetés I-III. 
negyedévi beszámolóját.

Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben  nincs  több hozzászólás  javaslom elfogadásra  Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata 
2012.  évi  költségvetésének  I-III.  negyedévi  beszámolóját.  Aki  ezzel  egyetért,  kérem, 
kézfelemeléssel jelezze.

A  képviselő-testület  7  igen  szavazattal,  0  nem  szavazattal,  0  tartózkodással  az  alábbi 
határozatot hozza:

100/2012. (XI. 30.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta Perkáta Nagyközség 
Önkormányzata 2012. évi költségvetésének I-III. negyedévi beszámolóját. A beszámoló 
a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2012. november 30.

III. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
Harmadik  napirendi  pontunk  Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  2013.  évi  költségvetési 
koncepciójának megtárgyalása. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.

Rajcsányi László József képviselő
A  Pénzügyi  Bizottság  tárgyalta  a  2013.  évi  koncepciót  és  javasolja  elfogadásra  a  képviselő-
testületnek.

Dr. Lakos László jegyző
A jövő évi kiadások tekintetében elég jó becslést tartalmaz a koncepció. Az idei kiadások alapján, 
illetve azokból a törvényjavaslatokból, amit már elfogadtak, nagyjából tudjuk, hogy melyek azok a 
feladatok, amelyeket el fog vinni tőlünk az állam, illetve a pedagógusok bérköltségeit. A bevételek 
tekintetében  vannak  bizonytalanságok.  A  III.,  IV.  és  V.  pontok  azok,  amelyek  az  állami 
támogatásokat tartalmazzák. Látható, hogy a IV. pontban szereplő, a helyi önkormányzatok által 
felhasználható központosított előirányzatokra 2013. évi várható összegére 0 Ft-ot terveztünk. Ezek 
pályázati jellegű bevételek, bizonytalan, hogy pályázatot nyerünk e vagy sem. Elmondanám, hogy a 
III.  pontban  szereplő  helyi  önkormányzatok  általános  működésének  és  ágazati  feladatainak 
támogatása  összegei  mit  tartalmaznak.  A  68 582  ezer  Ft  általános  kiadásokat  tartalmaz,  mint 
például út, villany, temető, közterületek karbantartásához kapcsolódó normatívák. A 11 340 ezer Ft 
fajlagos költségeket tartalmaz, amelyet lakosságszám alapján kap a település. A 38 677 ezer Ft az 
óvodai béreket tartalmazza, a 8 370 ezer Ft az óvodai működési kiadásokat tartalmazza. A 17 000 
ezer  Ft  a  szociális  és  gyermekétkeztetést  tartalmazza.  A 69 252 ezer  Ft  a  szociális  segélyekre, 
ellátásokra biztosított összeg, a 4 788 ezer Ft a közművelődési normatívák várható összeget foglalja 
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magába.  Az  V.  pontban  szereplő,  a  helyi  önkormányzatok  kiegészítő  támogatásaira  vonatkozó 
86 523 ezer Ft a működési célú kiadások állami támogatását tartalmazza. A környező települések 
koncepcióit átnézve, a legtöbb helyen állami normatívákra nem terveztek összeget.

Szőke Imre Andor képviselő
Ezt a változást elvileg a költségvetés jóváhagyásával már tudnunk kellene?

Dr. Lakos László jegyző
Igen.

Szőke Imre Andor képviselő
Akkor azt javaslom, hogy tegyük félre addig, amíg nincs meg a költségvetés.

Dr. Lakos László jegyző
Ezzel  az  a  probléma,  hogy  az  Államháztartásról  szóló  törvény  előírja,  hogy  ezt  meddig  kell 
elfogadni. Ma van az utolsó határidő.

Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás,  javaslom elfogadásra  Perkáta  Nagyközség Önkormányzata 
2013.  évi  költségvetési  koncepciójának  elfogadását.  Aki  ezzel  egyetért,  kérem,  kézfelemeléssel 
jelezze.

A  képviselő-testület  6  igen  szavazattal,  0  nem  szavazattal,  1  tartózkodással  az  alábbi 
határozatot hozza:

101/2012. (XI. 30.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta Perkáta Nagyközség 
Önkormányzata  2013.  évi  költségvetési  koncepcióját.  A  2013.  évi  költségvetési 
koncepció a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2012. november 30.

IV. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
Negyedik napirendi pontunk „a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 1/2000. (II. 1.) 
számú önkormányzati rendelet módosítása. A rendelet módosítása lehetőséget adna a D parcellában 
kettes kriptahely (20 000 Ft)  és négyes  kriptahely (30 000 Ft), továbbá az E parcellában egyes 
sírhely (10 000 Ft) és kettes sírhely (12 000 Ft) megváltására. Kérem a képviselő-testület tagjainak 
a hozzászólásait.

Rajcsányi László József képviselő
A  Pénzügyi  Bizottság  tárgyalta  a  rendelet  módosítását  és  javasolja  elfogadásra  a  képviselő-
testületnek.

Szőke Imre Andor képviselő
Korábban felvetettem, hogy szórásos parcella kialakítása történjen meg. Ezzel kapcsolatban történt-
e előrelépés?
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Somogyi Balázs polgármester
Nem. Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom elfogadásra a rendelet módosítását. Aki ezzel 
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A  képviselő-testület  7  igen  szavazattal,  0  nem  szavazattal  és  0  tartózkodással  az  alábbi 
rendeletet alkotja:

16/2012. (XII. 01.) képviselő-testületi rendelet
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta „a temetőkről és a 
temetkezési tevékenységről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítását. 
A módosító rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

V. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
Ötödik  napirendi  pontunk  „az  ivóvíz-  és  csatornaszolgáltatás  díjának  megállapításáról  szóló 
22/2007. (XII. 22.) számú, valamint az azt módosító 2/2012. (II. 23.) számú rendeletek hatályon 
kívül helyezése. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.

Dr. Lakos László jegyző
A  képviselő-testület  „az  árak  megállapításáról”  szóló  1990.  évi  LXXXVII.  törvény  7.  §  (1) 
bekezdésében kapott  felhatalmazás  alapján  2007.  december  22-én  alkotta  meg  a  rendeletet.  Az 
„árak megállapításáról” szóló törvény módosítása folytán,  annak rendelkezései közül kikerült az 
ivóvíz- és csatornadíjak megállapítására vonatkozó önkormányzati felhatalmazás. Emiatt szükséges 
a rendelet hatályon kívül helyezése.

Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom elfogadásra a rendelet hatályon kívül helyezését. Aki 
ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A  képviselő-testület  7  igen  szavazattal,  0  nem  szavazattal  és  0  tartózkodással  az  alábbi 
rendeletet alkotja:

17/2012. (XII. 01.) képviselő-testületi rendelet
Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  elfogadta  „az  ivóvíz-  és 
csatornaszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 22/2007. (XII. 22.) számú, valamint 
az azt módosító 2/2012. (II. 23.) számú rendeletek hatályon kívül helyezését. A rendelet 
a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

VI. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
Hatodik napirendi  pontunk az egyebek.  Ebben a pontban több téma is  szerepel.  Egy határozati 
javaslat  van  a  képviselő-testület  előtt,  amelyben  a  2013.  évben  a  belső  ellenőrzési  feladatok 
jóváhagyására kerülne sor. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. 

Dr. Lakos László jegyző
A 370/2011. (XII. 31.) számú, a „belső ellenőrzésről” szóló kormányrendelet  32. §-ában foglalt 
jogszabályi  kötelezettségünknek  teszünk eleget  a  belső  ellenőrzési  feladatok  jóváhagyásával.  A 
jogszabály előírja, hogy az éves belső ellenőrzési tervet a képviselő-testület a tárgyévet megelőző 
év november 15-ig hagyja jóvá. 
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Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben  nincs  több  hozzászólás,  javaslom  elfogadásra  a  határozati  javaslatot.  Aki  ezzel 
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A  képviselő-testület  7  igen  szavazattal,  0  nem  szavazattal,  0  tartózkodással  az  alábbi 
határozatot hozza:

102/2012. (XI. 30.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2013.  évben  a  belső 
ellenőrzési feladatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- Perkáta  Nagyközség  Polgármesteri  Hivatala  pénzügyi-számviteli  szabályszerűségi 
vizsgálata

- Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  áfa  nyilvántartásainak,  bevallásainak 
ellenőrzése

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2012. november 30.

Somogyi Balázs polgármester
Egy megkeresés érkezett a képviselő-testülethez, melyben Bogó Nikolett és Mosonyi Dénes azzal a 
kéréssel fordul, hogy a 2007. októberében vásárolt 2031 hrsz-ú, 1356 m2 nagyságú telket vásárolja 
vissza az önkormányzat. A képviselő-testület 205/2007. (X. 26.) számú határozatával az ingatlan 
vevőjéül jelölte ki Bogó Nikolettet és Mosonyi Dénest. A telek vételárát 650 880 Ft-ban állapította 
meg a testület. A képviselő-testület kötelezte a vevőket, hogy a fenti ingatlant 3 éven belül építsék 
be a helyi építési szabályzat előírásainak megfelelően. Három éven belüli be nem építés esetén az 
önkormányzat visszavásárlási jogával élhet. Javaslom a képviselő-testületnek, hogy 650 880 Ft áron 
vásárolja vissza a telket. Amennyiben a testület elfogadja ezt a javaslatot, akkor javasolni fogom, 
hogy eladásra  hirdesse meg az önkormányzat  a  telket  a  jelenlegi  ingatlanárat  figyelembe  véve, 
amely  600  Ft/m2.  Kérem  a  képviselő-testület  tagjainak  a  hozzászólásait.  Amennyiben  nincs, 
javaslom,  hogy  a  képviselő-testület  éljen  visszavásárlási  jogával.  Aki  ezzel  egyetért,  kérem, 
kézfelemeléssel jelezze.

A  képviselő-testület  7  igen  szavazattal,  0  nem  szavazattal,  0  tartózkodással  az  alábbi 
határozatot hozza:

103/2012. (XI. 30.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  úgy  határozott,  hogy  Bogó 
Nikolettől (2431 Perkáta, Sport u. 52.) és Mosonyi Dénestől (2431 Perkáta, Alkotmány 
u. 2.) visszavásárolja a 2031 hrsz-ú, 1356 m2 nagyságú ingatlant 650 880 Ft vételáron.
A  képviselő-testület  felhatalmazza  Somogyi  Balázs  polgármestert  az  adásvételi 
szerződés aláírására.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2012. november 30.

Somogyi Balázs polgármester
Javaslom a képviselő-testületnek, hogy hirdesse meg eladásra a 2031 hrsz-ú, 1356 m2 nagyságú 
ingatlant 600 Ft/m2 áron. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
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A  képviselő-testület  7  igen  szavazattal,  0  nem  szavazattal,  0  tartózkodással  az  alábbi 
határozatot hozza:

104/2012. (XI. 30.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  úgy  határozott,  hogy 
meghirdeti eladásra a 2031 hrsz-ú, 1356 m2 nagyságú ingatlant 600 Ft/m2 + áfa áron 
(813 600 Ft+ áfa), családi ház építése céljából. 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2012. november 30.

Somogyi Balázs polgármester
Egy változási vázrajz van a testület előtt, amely a 667/2 hrsz-ú, a 669 hrsz-ú, a 673 hrsz-ú és a 674 
hrsz-ú  földrészletek  telekcsoport  újraosztását  tartalmazza.  A  Bocskai  utcában  három  telek 
kialakítása történne meg, kettő a Bocskai utcára, egy a Deák F. utcára nézne. Az előző ülésen a 
testület úgy határozott, hogy a telekalakítást követően meghirdeti eladásra a 669/1 hrsz-ú és a 673 
hrsz-ú  telkeket  1000  Ft/m2  áron.  Kérem  a  képviselő-testület  tagjainak  a  hozzászólásait. 
Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a változási vázrajzot.

Szőke Imre Andor képviselő
A térképen a 674 hrsz-ú közterület egy nagyon keskeny út és tulajdonképpen csak egy autó tud ott 
közlekedni. Most, hogy változtatunk rajta, nem lehetne az utat valamilyen formában szélesebbre 
tenni? Együtt egy gyalogos és egy autó nem fér el ott. 

Somogyi Balázs polgármester
Az az  út  szélesedni  fog  a  közművek  miatt,  ezt  jelzi  a  kettős  vonal.  Amennyiben  nincs  több 
hozzászólás,  javaslom  elfogadásra  a  telkek  újraosztásáról  szóló  változási  vázrajzot.  Aki  ezzel 
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A  képviselő-testület  7  igen  szavazattal,  0  nem  szavazattal,  0  tartózkodással  az  alábbi 
határozatot hozza:

105/2012. (XI. 30.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  elfogadta  a  667/2  hrsz-ú  a 
667/3  hrsz-ú,  a  669 hrsz-ú,  a  673 hrsz-ú  és  a  674 hrsz-ú  földrészletek  telekcsoport  
újraosztását tartalmazó változási vázrajzot. A képviselő-testület a 667/3 hrsz-ú és a 673 
hrsz-ú  (249  m2  területet)  forgalomképtelen  közterületeket  átminősíti  forgalomképes 
beépítetlen területté az elkészített vázrajz alapján.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2012. november 30.

Somogyi Balázs polgármester
Ismét egy határozati javaslat van a testület előtt, melyben az önkormányzat a 1103/1 hrsz-ú és a 
1438  hrsz-ú  ingatlant  határozatlan  időre  a  Perkáta  Sportegyesület  kezelésébe  és  használatába 
ingyenesen átadja. A 1103/1 hrsz-ú terület a térkép szerint a kastély mögötti terület. A 1438 hrsz-ú 
terület a vízmű telep alatti terület, amelyen az egyesület lovas pályát szeretne kialakítani. Kérem a 
képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a határozati 
javaslatot. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
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A  képviselő-testület  7  igen  szavazattal,  0  nem  szavazattal,  0  tartózkodással  az  alábbi 
határozatot hozza:

106/2012. (XI. 30.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Perkáta 
Nagyközség  Önkormányzata  tulajdonában  lévő,  a  korlátozottan  forgalomképes 
törzsvagyon részét képező 1103/1 hrsz-ú és a 1438 hrsz-ú ingatlant határozatlan időre a 
Perkáta Sportegyesület kezelésébe és használatába ingyenesen átadja.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2012. november 30.

Somogyi Balázs polgármester
A képviselő-testület az elmúlt években nyújtott a 65. életévüket betöltött, perkátai idős szépkorú 
polgároknak karácsonyi csomagot. A tavalyi évben a csomag tartalmazott 1 kg BL 55-ös lisztet, 1 
db Chibo Family kávét (250 g), 100 g-os kakaót, 1 kg kristálycukrot, 3 szem narancsot, 1 tábla 
tejcsokoládét (100 g), 1 csomag capuccinot, 1 doboz teát (Garzon), 1 l napraforgó étolajat, 5 db 
szaloncukrot. A pályázat a Perkátán székhellyel, telephellyel rendelkező vállalkozók körében lett 
meghirdetve.  Tavaly  a  Tercsák  Kft.  adta  a  legkedvezőbb  árajánlatot.  Javaslom,  hogy  idén  is 
folytassuk ezt a hagyományt. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.

Szőke Imre Andor képviselő
Támogatom a javaslatot.

Rajcsányi László József képviselő
Minek a terhére?

Dr. Lakos László jegyző
Kiadások tekintetében csak az I-III.  negyedévi  beszámoló kiadásait  tudom nézni,  pontosan nem 
tudom, hogy novemberben hogyan fogunk állni a kiadásokkal. Szeptember végén a különféle dologi 
kiadásoknál  volt  5  millió  Ft,  az  egyéb  folyó  kiadásoknál  volt  15  millió  Ft  fel  nem  használt  
előirányzat.  Ennek  a  kettőnek  a  terhére  lehet  finanszírozni.  Jelenleg  nem tudom,  hogy hogyan 
állnak ezek az előirányzatok. 

Somogyi Balázs polgármester
Javaslom, hogy írjuk ki a pályázatot az idei évben is. Az ajándékozás 1 millió Ft összegű keretből 
valósuljon meg.  Kérem a testületet,  hogy hatalmazzon fel  a termékek összeállítására.  Aki ezzel 
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A  képviselő-testület  7  igen  szavazattal,  0  nem  szavazattal,  0  tartózkodással  az  alábbi 
határozatot hozza:

107/2012. (XI. 30.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy pályázatot ír 
a  Perkátán  élő,  perkátai  telephellyel  rendelkező  vállalkozások,  vállalkozók  számára, 
amelynek tárgya karácsonyi csomagok összeállítása előre meghatározott termékekből, 
és azok kiszállítása. A képviselő-testület felhatalmazza Somogyi Balázs polgármestert a 
termékek összeállítására.
A képviselő-testület a perkátai Szépkorúak karácsonyi csomagjára 1 000 000 Ft összegű 
keretet biztosít a 2012. évi költségvetés Különféle dologi kiadások előirányzata terhére.
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Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2012. november 30.

Somogyi Balázs polgármester
A képviselő-testületet korábban megkereste Laki Ferenc egy felajánlás kapcsán. A felajánlás tárgya 
egy Petőfi szobor. Az elmúlt üléseken többször is szóba került a szobor ügye. A szoborról vázrajzot 
kértünk, ami kiküldésre is került a testület tagjainak. Több javaslat is érkezett a szobor helyének 
meghatározására.  A helyszínek a Szabadság tér  és a  Petőfi  S.  utca  sarka.  Átadom Laki  Ferenc 
felajánlónak a szót.

Laki Ferenc perkátai lakos
Köszönöm. Konzultáltam Pintér Balázs művész úrral, aki már járt itt Perkátán és nem találjuk méltó 
helynek a Petőfi S. utca sarkát. Állítólag az a terület magántulajdonban van, nem néztem utána, ezt 
az információt kaptam. 

Dr. Tóth Ferenc alpolgármester
Korábban személyemet is felkérték, hogy esztétikailag minősítsem és próbáljak meg helyet találni a 
szobornak. Az én javaslatom a Szabadság tér és a Petőfi S. utca területe. 

Somogyi Balázs polgármester
Mit javasolt az alkotó?

Laki Ferenc perkátai lakos
A buszmegállóba is lehetne tenni.

Szőke Imre Andor képviselő
Szintén beszéltem az alkotóval és körbejárta Perkátát ez ügyben. A talpazatra még nincs konkrét 
megjelölés, ő nem tartja jó ötletnek, hogy kátyús útra helyezzük a szobrot. A Szabadság téren lévő 
háromszögre gondolt, ott jó látható helyen lenne.

Somogyi Balázs polgármester
Miért nem ad egy szakvéleményt az alkotó, hogy melyik helyet tartja megfelelőnek?

Szőke Imre Andor képviselő
Mert még a talpazatról nem döntött.

Somogyi Balázs polgármester
Olyan  problémákat  látok,  mint  például  azt,  hogy  ne  akadályozza  a  villamos  szolgáltatókat  a 
hozzáférésben. 

Laki Ferenc perkátai lakos
A talpazatnak bele kell illenie a környezetbe. Lehetne tenni a hivatal elé a két vezető ablaka közé.

Rajcsányi László József képviselő
Mindkét  helyszínnel  kapcsolatban  óvatosságra  intenénk.  Ahogy  polgármester  úr  mondta,  nem 
nyertünk azon a pályázaton, amelyben a Szabadság téren lévő háromszög átalakítása megtörtént 
volna. Ha ez a pályázat megvalósul,  akkor megváltozik a tér  funkciója. Az önkormányzat  előtti 
helyek pedig az akadálymentesítéshez szükségesek, ha esetleg adunk be pályázatot. 

Szőke Imre Andor képviselő
Térjünk vissza erre a kérdésre, ha megvan a talpazat.
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Jóvári Györgyné perkátai lakos
Ne keressünk kifogásokat. A Kossuth-szobor melletti téren is megfelelő helye lenne.

Somogyi Balázs polgármester
Laki Ferenc felajánlásában leírta, hogy szerinte milyen módon lehetne felavatni a szobrot jövő év 
márciusában. Az önkormányzat  által  az elmúlt  években bejáratott  esemény után, tehát amikor a 
huszárok bejárják a települést és toborozzák a lakókat és a március 15-ére hívják fel a figyelmet, az 
ünnepség a Petőfi szobor felavatásával záruljon. Ebből a szempontból felvetődik a kérdés, hogy a 
felajánló miért érzi úgy, hogy az 1848-49-es forradalom kapcsán hiánypótló eszközt tegyen meg, 
nem kisebbítve Petőfi művészeti érdemeit. Az a terület a Kossuth-szobor tere.

Laki Ferenc perkátai lakos
Ott van az iskola előtt az a fekete emlékmű. Én úgy gondolom, hogy nem illik oda. Nem gyerekek  
közé való, fekete, sarkos.

Szilasy László képviselő
Meglátjuk,  hogy  milyen  lesz  a  talpazat.  A  helyben  meg  fogunk  tudni  egyezni.  Ahol  eddig 
fejlesztettünk,  az  egyik  sem  volt  szép  hely,  azáltal  lett  szép,  mert  oda  helyeztünk  valamit. 
Megnéztem azt a helyet, amit említettek, nehéz megközelíteni, első ránézésre nem alkalmas egy 
szobor  kitelepítésére.  Én  olyan  helyet  néznék,  ahol  a  szobor  kapcsán  fejlesztés  történik.  A 
megjegyzésre  reagálnék.  Senki  nem gondolhatja,  hogy elhunyt  tanyasi  tanítók  emlékére  vidám 
delfinszobrot alakítunk ki. Azt sem tartom odaillőnek. Valóban egy kissé komor, de azzal, hogy 
körbe parkosítottuk, csökken a komorsága.

Somogyi Balázs polgármester
A képviselő-testületi ülésen tíz perc szünetet rendelek el.

A képviselő-testület 19:05 perckor tíz perc szünetet tart.

A képviselő-testület 19:15 perckor folytatja az ülést.

Somogyi Balázs polgármester
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes. Kérdezem a képviselő-testület tagjait, hogy egyebek 
napirendi pontban van e kérdés, hozzászólás?

Szőke Imre Andor képviselő
Az önkormányzatnak fenntartási kötelezettsége van a pályázatokkal kapcsolatban. A Perkáta Életút 
Projektnél rengeteg fa kipusztult, kiszáradt. Mikor lesz pótolva? A patikával szemben lévő parkból 
már régóta hiányzik a tábla, meg van rongálva. Mikor lesz pótolva?

Somogyi Balázs polgármester
A Perkáta Életút Projektben megvalósult sétány és játszótér a pályázat része. Ott valóban vannak 
olyan  növények,  amelyek  kiszáradtak.  Ezzel  kapcsolatban  már  megkerestem a  céget,  de  ismét 
jelezzük  ezt  a  problémát.  Az  újszülöttek  ligete  nem része  a  pályázatnak,  az  ott  lévő  táblát  is 
megrongálták, és mielőbb pótolni fogjuk.

Szőke Imre Andor képviselő
A mai napon lemondok képviselő-testületi mandátumomról. Köszönöm az együtt töltött napokat. 
Én  mindent  megpróbáltam,  amit  az  én  képességeimmel  tudtam.  Mostantól  kezdve  nem érzem 
magam képviselőnek. 
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Somogyi Balázs polgármester
A  bejelentést  tudomásul  vettük.  Értesítjük  a  helyi  választási  bizottságot,  hogy  tegyék  meg  a 
szükséges lépéseket a képviselői hely betöltésére vonatkozóan. 

Dr. Lakos László jegyző
Az elmúlt  képviselő-testületi  ülésen  feltett  kérdéssel  kapcsolatban  utánanéztem  annak,  hogy  a 
földhivatali ingatlan nyilvántartási térképen szerepel az Attila utca neve. 

Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás térjünk át a hetedik napirendi pontra. 

VII. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
Hetedik  napirendi  pontunk  a  közmeghallgatás.  Kérdezem  a  jelenlévőket,  hogy  van-e  kérdés, 
hozzászólás bármilyen témában?

Horváth István perkátai lakos
Kis beszámolóval érkeztem a képviselő-testülethez. Mint tudják, személy szerint a Táncsics utcában 
lakom és arról vagyok ismert, hogy egy kicsit hangos is vagyok. Nem fogom be a számat, nem 
megyek el a problémák mellett. Felhívom a szíves figyelmüket, azt szeretném, hogy Európai Uniós 
életkörülményeink legyenek, nem pedig balkáni állapotúak, amik jelen pillanatban vannak. Előre 
szeretném mondani, hogy lesz önök között olyan, aki sértve érzi majd magát, legyinteni fog, „nem 
kell vele foglalkozni, egyedül jött a közmeghallgatásra”. Volt már rá példa, többször is eljöttem, a 
visszhangok ezek voltak. De úgy vagyok vele, hogy a táncsics utcai lakosok problémáját egyedül is 
el  tudom  mondani,  nem  kell  ide  több  ember,  felesleges.  Azzal  is  tisztában  vagyok,  hogy  az 
embernek kettő füle van, az egyiken bemegy, amit mondok, a másikon meg ki. Sajnos ez önökre 
vastagon érvényes, szerintem. Tisztelet a kivételnek, akinek nem inge, ne vegye magára. Vannak 
maguk  között  olyanok,  akik  tudják,  hogy  kettő  évvel  ezelőtt  is  itt  voltam.  Felsoroltam  a 
problémáinkat,  kéréseinket.  Önök feltehetik  a kérdést,  hogy a 2011-es évben miért  maradt  ki  a 
közmeghallgatás a részemről. Nos azért, mert volt, aki azt mondta „ne gyere, megbeszéljük veled”. 
A lényeg, hogy megbeszéltük a semmit, mert ugyebár nem történt semmi érdemleges. Most mellé 
beszéltem én is, mint ahogyan önök közül is sokan szoktak, mert mégis történt egy dolog a Táncsics 
utca  és  a  Lenin  utca  sarkán  lévő  buszmegállóban.  Egy  pad  kihelyezése  történt  meg  félévi 
könyörgés, ötven aláírás és egy kérelem után. Köszönet érte, sokan használják, nagy előrelépés volt. 
Akkor most mondanám önöknek pontokba szedve a kéréseinket, amelyek a mai napig aktuálisak. 
2011-ben megcsinálták a Rózsa Ferenc és a Táncsics Mihály utca között levő köz járdasorát. Ezt 
nagyon sokan használják. De sajnos a Táncsics Mihály utca és a Baross Gábor utca közötti járdasort 
még  mindig  nem  sikerült  befejezni.  Felteszem  a  kérdést,  miért?  Valószínűleg  nincs  elég 
közmunkás, nincs járdalap? Nem beszélve arról, nincs elég föld ami a járdasor alá kellene. Amit 
odavittek  elkopik.  Az idő vasfoga,  hogy mik  nincsenek.  Szerintem nincs  önök részéről  akarat. 
Valószínűleg azért, mert önök közül senki nem használja, személygépkocsival nem lehet járni azon 
a részen, csak gyalog, biciklivel és motorral. Másodszor, szerény utcánkban húsz éve nincs járda. 
Ami van, az elsüllyedt,  előrelépés  semmi.  Harmadszor  a Táncsics  utca elején lévő vízelvezetés 
érdekében egy évvel ezelőtt a közmeghallgatás előtt egy hónappal úgynevezett határárkot ástak ki, 
aminek a  legmélyebb pontja  negyven centiméter.  Megmértem,  mert  kíváncsi  voltam rá.  A régi 
másfél méteres volt. Ebbe az úgynevezett határárokba szerintem soha nem fog víz elfolyni, mert 
nincs összeköttetés a pistola patakkal, mert a régi meder feltöltődött és a fű is benőtte. Negyedszer, 
a legnagyobb probléma még mindig a Táncsics utcában, egy emberöltő ideje kevés ahhoz, hogy 
elfogadható megoldást találjanak a közlekedésre. Sajnos ott tartunk, hogy a huszonöt éve lerakott 
kohósalak  ismét  a  felszínre  került  és  egyre  nagyobbak  a  kátyúk,  amik  ráadásul  összeérnek. 
Polgármester úrnak hoztam egy kis ajándékot nehezéknek. Az íróasztalára megkérem, legyen szíves 
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kirakni,  hogy nálunk jelen pillanatban ez az aszfaltos  út  és  ez a kohósalak,  hogy tudjuk miről 
beszélünk. Polgármester úr nézzen rá minden nap, hogy nekünk ezzel kell szembenéznünk. Nekünk 
nincs aszfaltos út, nekünk nem jár. Két évvel ezelőtt kaptunk ígéretet arra, hogy aszfaltfedés lesz 
úgy, mint a Damjanich J. utcában, de ebből nem lett semmi, feledésbe merült. Ha valaki feleleveníti  
a  falu  vezetése  előtt,  akkor  mindent  mondanak  ránk,  csak  azt  nem,  hogy  aranyos  ember. 
Történetesen  négyszer  álltak  neki  zúzott  kővel  való  feltöltésnek,  de  valami  oknál  fogva  nem 
fejezték be. Elkezdték kétszer az egyik végéről,  elkezdték az utca elejéről, de a közepe minden 
esetben  kimaradt.  Erről  a  kövezési  munkáról  tudni  kell,  hogy  annyit  ér,  mintha  semmit  nem 
csináltak volna,  mert  van egy dolog,  ami ideillik.  Ha egy házra nem csinálunk ablakot,  zsákba 
hordhatjuk be a fényt. Ha önök kötőanyag nélkül teszik ezt a zúzott kővel a gödrökbe, a kátyúkba, 
akkor a kocsik kerekei kiverik. Így jelenleg amit elkezdtek és csináltak 535 darab kátyú volt az 
utcában.  Most  jelen  pillanatban  400  darab.  Csekély  javulás,  bárki  mondjon  bármit.  Ezek  után 
kérdés, vajon hova teszik a kocsik után a súlyadót, a házadót és a kaszálók után a használati díjat?  
Nem beszélve az állampolgárok adójáról, amit a Magyar Állam az önkormányzatok működésére 
fordít. Miért nem ránk fordítja, a problémáink megoldására? Miért vagyunk állandóan a sor végén? 
Már húsz egynéhány éve adózunk. Szégyen önökre és a Magyar Államra nézve, hogy átnéznek 
rajtunk. Tudják, az átkozott rendszerben volt Perkátán egy ember, aki azt mondta, ha akarom lesz 
Perkátán búcsú, ha akarom nem. Ez önökre szerintem annyiban érvényes, hogy arra van pénz, amire 
önök akarnak.  Reményeim szerint a következő választásokon Perkáta lakossága honorálni  fogja 
szavazataival az ilyen hozzáállást. Köszönöm.

Somogyi Balázs polgármester
Számos  olyan  fejlesztés  valósult  meg,  amely  részben  a  Horváth  István  hangja  által  közvetített 
táncsics utcai akaratnak tudható be. Ilyen volt a Táncsics M. utca és a Lenin utca sarkán kihelyezett 
pad. Említette azt a félig elkészült  járdát, ami a Táncsics utcát és a Baross G. utcát köti össze. 
Horváth István egy reális képet mutatott be arról, hogy mik készültek el, de természetesen jogosak a 
kritikák,  amelyeket  elmondott.  El  kell  mondani,  hogy a felszólalás  hangulatának  ellenére  a  mi 
kapcsolatunk jónak mondható. Olyan embernek tartom Istvánt, aki benne van Perkáta közéletéért 
leginkább aggódó ötven polgár  között,  illetve  azok között,  akik figyelemmel  kísérik a  perkátai 
közéletet. Számos olyan ügyet felkarolt, amit más nem tett volna meg. A beszéd hangulatát azért is 
kellett  így  megtenni,  mert  érzékeltetni  szerette  volna  a  problémákat,  szerette  volna  azt  is 
érzékeltetni, hogy az említett dolgokról már évek óta szó van, és azt is, hogy ez a képviselő-testület 
is adós a Táncsics M. utcában élő lakosoknak tett ígéretekben. Arra, hogy a Táncsics utcában miért 
nincs járda, lehetne egy önnek tetsző, illetve nem tetsző választ adni. Ha az önkormányzatnak a 
közterületre vonatkozó rendelkezéseit, illetve az állami jogszabályokat lennék hivatott elmondani, 
akkor a lakosság feladata a járda karbantartása. Sokan vannak, akik az ingatlanuk előtt lévő járdát, 
árkot rendszeresen karbantartják. 
A táncsics utcai telkeken belül lett egy vízelvezető árok kialakítva, amelynek az összeköttetése a 
pistola  patakkal  valóban  nem  történt  meg.  Az  elmúlt  hetekben  tárgyaltam  azzal  az 
ingatlantulajdonossal, aki a legtöbb kritikát kapta eddig a táncsics utcai lakosoktól. Ő mindenképp 
partner  lenne  a  vízelvezetés  kialakításában,  minimális  segítséget  kér  a  karbantartás 
megvalósításában. Van egy másik ingatlantulajdonos, aki a vízelvezetés kialakítását gátolja a telkek 
összeérésénél. Egy felszólítás fog menni az ingatlantulajdonosnak, hogy ezt a helyzetet szüntesse 
meg. 
A táncsics utcai útfelület nyilván hagy némi kívánni valót maga után. Volt idő, amikor két ember 
mondta nekem azt, hogy még véletlenül sem szabad az ő utcáját lebetonozni, nehogy ott gyorsan 
menjenek az autók, veszélyeztessék a gyerekeket, illetve hangoskodjanak. Az a két ember a mai 
ülésen jelen van, Laki Ferenc és Horváth István lakosok. Nyilván az ő véleményük is változhat. 
Abban tényleg igaza van, hogy csak foltozás volt, csak alkalmanként és nem megfelelő mennyiségű 
burkolat  került  az  utcára.  Az  önkormányzatnak  határozott  elképzelései  vannak  abban,  hogy  a 
pormentesítésben szeretnénk előrelépni. Ami ígéret volt ön felé és a táncsics utcai lakosok felé az 
volt, hogy a következő út, amit pormentesíteni fog az önkormányzat az a Táncsics M. utca és a 
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Sallai I. utca. Ezt az ígéretet nem szegtük meg, de nem is tartottuk be. Továbbra is fenntartom azt az 
állításomat, hogy ha az utcára lenne az önkormányzatnak forrása, azt mindenképpen önerőből vagy 
bármilyen más forrásból kellene megvalósítani. A Táncsics M. utca pormentesítésére nem fogunk 
pályázati forrást kapni, várhatóan 2013-ban és 2014-ben sem írnak ki ilyen területű utcák javítására 
pályázatot, csak olyanra, ami megfelelő számú munkahellyel, közintézménnyel rendelkezik. 

Horváth István perkátai lakos
Még annyit  szeretnék mondani, hogy felajánlást szeretnénk tenni. Ha az önkormányzatnak nincs 
embere,  de  odahozza  a  járdalapokat,  a  kellő  mennyiségű  földet  és  egy  személyt  biztosít,  aki 
irányítja  a  munkát,  akkor  mi  társadalmi  munkával  lerakjuk  a  járdasort,  mert  a  mi 
életkörülményeinken sokat javítana. Ha jövő év március hónaptól ezeket az önkormányzat tudja 
biztosítani, akkor mi nagyon szívesen segítünk. Ezt garantálom. 

Somogyi Balázs polgármester
Köszönjük a felajánlást.

Laki Ferenc perkátai lakos
A képviselő-testület 2,5 millió Ft-tal támogatja a sportkört. A felnőtt fociba kellene egy kis frissítés, 
mert siralmas. Az utolsó meccsen négy piros, nyolc sárgalapot osztott ki a bíró, már nem volt elég  
játékosunk. Azért a pénzért, amit adnak, azért valamit mutassanak.

Somogyi Balázs polgármester
Nem új keletű ez a probléma. Számos kritika érkezett  az önkormányzathoz,  hogy miért  biztosít 
ekkora összegű forrást. Van olyan környékbeli önkormányzat, amely nagyobb összeggel támogatja 
a sportot, de van olyan is, aki kevesebbel. Az egyesület elnöke összehívott egy szülői értekezletet, 
amelyen elsősorban az U4, az U7, az U9 és az U11-ben szereplő gyerekek szüleitől kért támogatást  
annak érdekében, hogy az utánpótlás sportot fenn tudja tartani. Havi 1000 Ft összegű támogatást 
kért az egyesület, de később ezt a döntést visszavonta az egyesület azért, mert nem mindegyik szülő 
tudta  ezt  az  összeget  vállalni.  A  szülők  kérése  az  volt,  hogy  az  edzőt  szeretnék  továbbra  is 
megtartani.  Az  utánpótlás  sport  nem  működhet  felnőtt  sport  nélkül.  Az  önkormányzat  által 
támogatott  összegből  körülbelül  1 millió  Ft-ot költ  az egyesület  az épület  fenntartására,  utazási 
költségekre,  nevezési  díjakra,  minimális  sportszerfejlesztésre.  Az  idén  300  ezer  Ft  összegű 
pályázatot  nyert  az  egyesület  sporteszközvásárlásra.  A  többi  szakosztály  esetében  minimális 
támogatásról van szó. Az elnök úr már többször felajánlotta lemondását, ha valaki tudja, csinálja 
jobban. Nincs olyan ember, aki jelentkezne erre a pozícióra, mert tudja azt, hogy nem csak arról van 
szó, hogy a 2,5 millió Ft-ot el kell költeni, hanem arról van szó, hogy a meccsre szódát kell vinni, a  
pályát fel kell festeni, a szponzorokat össze kell szedni. 

Laki Ferenc perkátai lakos
Köszönöm a válaszát, kielégítő volt.

Horváth István perkátai lakos
Van Perkátán két darab orvos. Az egyiknél fizetni kell az egyes szolgáltatásokért, a másiknál nem. 
Értetlenül  állunk  a  dolog  előtt.  Miért  hagyja  ezt  a  falu  vezetősége?  Felháborító,  hogy  az 
önkormányzat támogatja az orvosokat, ha így is egyes szolgáltatásokért plusz díjat kell fizetni. Nem 
értem ki a felelős. Hogy is van ez? Miért nem tesznek ellene? Mekkora és mennyi botrány kell  
hozzá, hogy lépjenek? Ha a Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 
az orvos probléma megoldásához kevés, akkor van nekünk egy országgyűlési képviselőnk, meg kell 
keresni és fel kell hívni a figyelmét, hogy az egészségügyi miniszternél közbenjárjon az ügyben. 
Én,  mint  választópolgár,  kérem  önöket,  hogy  a  probléma  megoldására  ne  kelljen  eljönni 
könyörögni, és ne kelljen elmondani önöknek, hogy nem mi vagyunk önökért, hanem önök vannak 
értünk. Húsz-harminc éve nem volt Perkátán ilyen probléma, mint ami jelen pillanatban van. 
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Somogyi Balázs polgármester
November közepén tárgyaltam a Fejér Megyei  Kormányhivatal  Népegészségügyi  Szakigazgatási 
Szervének a vezetőjével a kialakult helyzetről. Akkor körülbelül 14 panasz érkezett dr. Viski Mária 
háziorvos  ellen.  A  következő  ülésen  tárgyalni  fogjuk a  háziorvosi  és  fogorvosi  feladat  ellátási 
szerződéseket, mert módosítani kell őket a jogszabályi változások miatt. Az ülésre meghívjuk dr. 
Viski Mária doktornőt is, és jelezni szeretnénk számára, hogy milyen problémákkal találkoztunk. A 
lakosok az önkormányzathoz nyújtják be panaszaikat, amit mi továbbítunk az illetékes szervnek. 
Számos eljárás van folyamatban a doktornő ügyében. A doktornőnek az önkormányzattal sincs jó 
kapcsolata. A háziorvosnak joga van bizonyos díjak beszedésére, amelyet  eddig nem mindegyik 
háziorvos tett meg. A doktornő nem tájékoztatott minket a díjak beszedéséről. Az önkormányzatnak 
van egy határozata arról, hogy minden évben 300 ezer Ft-tal támogatja mindkét praxist azért, hogy 
például a vérvételért ne kelljen pénzt szednie egyik háziorvosnak sem. Érkeztek jelzések arra is, 
hogy a kiszállásnál is díjat kell fizetni, más orvosnál ez nem történik meg. Több mint 500 beteg 
pártolt  el  dr.  Viski  Mária  háziorvostól.  Ez  egy  jelzés  az  önkormányzatnak,  a  lakosoknak  és  a 
hatóságoknak is, hogy valami nincs rendben. 

Rádi Józsefné perkátai lakos
Már voltam Jegyző úrnál a problémámmal.  A szomszédom megfenyegetett,  hogy megver,  mert 
átjött a csirkéje az én területemre és elpusztult. Rám fogja, mert hátul nincs megcsinálva a kerítés. 
Eddig is átjött a területemre és vissza is tudott menni.

Somogyi Balázs polgármester
A fenyegetés bűncselekmény, ezzel kapcsolatban tud feljelentést tenni.

Rádi Józsefné perkátai lakos
Ma voltam a rendőrségen és megtettem a feljelentést. 

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

Több  hozzászólás  nem  hangzott  el,  Somogyi  Balázs  polgármester  a  testületi  ülést  20:15 
perckor bezárta.

Somogyi Balázs Dr. Lakos László
   polgármester           jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

       Rajcsányi László József                   Kovács Ferenc
                 képviselő                          képviselő 
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