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Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
JEGYZŐKÖNYV
Készült: A 2012. december 12-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, Laki Ferenc képviselő-testületi tagok
Dr. Lakos László jegyző
I. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Köszöntöm a képviselő-testület tagjait, illetve Virág Györgynét a Helyi Választási Bizottság
elnökét. Első napirendi pontunk képviselői eskütétel. Az elmúlt képviselő-testületi ülésen Szőke
Imre Andor képviselő úr lemondott önkormányzati képviselői mandátumáról, valamint a Pénzügyi
Bizottság tagságáról. A kislistás választás eredményének tekintetében a Helyi Választási Bizottság
2012. december 6-án két órakor tartotta meg ülését. Átadom a szót Virág Györgynének.
Virág Györgyné a Helyi Választási Bizottság elnöke
Tisztelettel köszöntök mindenkit. Szőke Imre Andor képviselő-testületi tag 2012. november 30-án
lemondott képviselői mandátumáról. Dr. Lakos László jegyző úr a helyi Választási Iroda vezetője
tájékoztatta a HVB-T , hogy Szőke Imre Andor önkormányzati képviselő a 2012. novemer.30.-i
képviselő testületi ülésen mandátumáról lemondott, 2012.november 30-al. A Helyi Választási
Bizottság ülését 2012. december 6-án megtartotta. A választási törvény erre vonatkozó előírása
szerint „a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről„ szóló 2000 évi XCVI.
törvény 2.§ d) pontja alapján az önkormányzati képviselő megbízatása lemondással megszűnik.
Ezután feladatunk az volt, hogy mandátumvizsgálatot végezzünk a törvényi előírásoknak
megfelelően. „A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról„ szóló 2010. évi
L. törvény 21.§ (1) bekezdése értelmében „ha az egyéni listáról megválasztott képviselő helye
üresedik meg, helyére a következő legtöbb szavazatot elért jelölt lép.„ A 2010. október 3-i időközi
választáson, a megválasztás sorrendjében a következő legtöbb szavazatot kapott képviselő – jelölt
Laki Ferenc. Megállapítottuk, hogy 203 érvényes szavazatot kapott. Laki Ferenc nyilatkozott, hogy
választójoggal rendelkezik, és nem áll olyan jogszabályi, bírósági, vagy hatósági rendelkezés
hatálya alatt, amely szerint nem választható. Tudomásul vette, hogy „a helyi önkormányzati
képviselők jogállásának egyes kérdéseiről„ szóló 2000. évi XCVI. törvény 8. § (2) bekezdése
szerint „az önkormányzati képviselő a megbízólevelének átvételét, illetve az összeférhetetlen
helyzet keletkezését vagy annak az önkormányzati képviselő tudomására jutását követő 30 napon
belül köteles a vele szemben fennálló összeférhetetlenségi okot megszüntetni, az összeférhetetlen
tisztségről való lemondását írásban benyújtani és annak másolatát átadni a polgármesternek.„ Ezt a
nyilatkozatot aláírta. Ezt követően megkérdeztük, hogy a mandátumot elfogadja – e ? Laki Ferenc a
felajánlott mandátumot elfogadta. A Helyi Választási Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az 1/2012. (XII. 06.) számú határozatát. Fellebbezés nem érkezett, így
a határozat jogerős. A 2012. november 30. napjával megüresedett egyéni listás mandátumot Laki
Ferenc 2431 Perkáta Zöldfa u. 15. szám alatti független jelölt szerezte meg. Átadtam a mandátumot
elfogadó Laki Ferenc képviselő – jelöltnek a megbízólevelét. Felkérem Laki Ferencet, hogy a
Polgármester Úrnak tegye le esküjét.
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Somogyi Balázs polgármester
Kérem a jelenlévőket, hogy az eskühöz álljanak fel.
(ESKÜTÉTEL)
Virág Györgyné a Helyi Választási Bizottság elnöke
Munkánkat elvégeztük. Köszönöm, gratulálok, további jó munkát kívánok mindenkinek és
Kellemes Ünnepeket.
Somogyi Balázs polgármester
Köszönöm a Helyi Választási Bizottság munkáját. 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 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 napirendben egy módosítást javaslok. Javaslom, hogy a hetedik napirendi pontban szereplő,
Fejérvíz Zrt. tulajdonában lévő víziközmű vagyon-átszállásával kapcsolatos döntések meghozatalát
a következő ülésen tárgyaljuk. 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:
113/2012. (XII. 12.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a módosított
napirendet az alábbiak szerint:
1. Képviselői eskütétel
2. A hulladékgazdálkodásról szóló 21/2007. (XII. 22.) önkormányzati rendelet
módosításának megtárgyalása
3. Az egészségügyi feladat ellátási szerződések módosításának megtárgyalása
4. Polgármesteri beszámoló az aktuális eseményekről
5. A közoktatási társulási szerződés módosításának megtárgyalása
6. A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló
rendelettervezet megtárgyalása
7. Az önkormányzati tartozások állami átvállalásával kapcsolatos döntéshozatal
8. A Faluház 2012. évi felhasználásáról szóló beszámoló megtárgyalása
9. Egyebek
Zárt ülés:
1. Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatok elbírálása
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2012. december 12.
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II. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Második napirendi pontunk „a hulladékgazdálkodásról” szóló 21/2007. (XII. 22.) önkormányzati
rendelet módosításának megtárgyalása. Köszöntöm Molnár Tibort, a Dészolg Kft. képviselőjét.
Írásban kiküldésre került a rendelettervezet. Átadom a szót Molnár Tibornak.
Molnár Tibor a Dészolg Kft. képviselője
Köszöntöm a képviselő-testület tagjait. Talán valamennyien már hallották, hogy a
hulladékgazdálkodási törvény a közelmúltban elfogadásra került. Az elmúlt hét évben többször is
volt az önök képviselő-testülete előtt a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Társulás anyaga
annak okán, hogy Perkáta is a társulás tagja. 2012. november 28-án a Társulási Tanács elfogadta a
2013-tól több évtizedre nyúló együttműködési megállapodását. Egy Európai Uniós pályázat
lehetőséget adott arra, hogy a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Társulás 167
önkormányzata az elkövetkezendő években egy nagyon szoros együttműködésben foglalkozzon a
hulladékgazdálkodással. A tanács döntését megelőzően lezárult egy közbeszerzési eljárás, amelynek
az volt a lényege, hogy a 167 önkormányzat közigazgatási területén tulajdonképpen kik
szolgáltassanak. Megalakult a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Társulás konzorciuma,
aki elnyerte a közszolgáltatást. A konzorciumnak része a Vertikál Zrt, illetve alszolgáltatója a
Dészolg Kft. A Társulási Tanács a novemberi ülésén szinte egyhangúlag döntött a 2013-ban
érvényes közszolgáltatási árakról is. Erről a Társulási Tanács ülését követően tájékoztattuk az
érintett önkormányzatokat. Azt kértük, hogy a hulladékgazdálkodási törvény szellemének
megfelelően hozzák meg a helyi rendeleteiket. A Vertikál Zrt. azt is jelezte, hogy további
egyeztetéseket szeretne lefolytatni valamennyi önkormányzattal annak érdekében, hogy minél
gazdaságosabb és jobb színvonalú szolgáltatást végezzünk azokon a területeken, ahol elnyertük a
szolgáltatást. Ennek a folyamatnak a részeként kerestük meg az önkormányzatokat. Tartottunk egy
egyeztető megbeszélést Sárosd Nagyközségben. További egyedi megállapodások megkötésére is
lehetőség nyílik. A szolgáltatás lényegét tekintve annyiban változik, hogy a kommunális
szolgáltatáson túl 20 alkalommal szelektív, házhoz menő gyűjtést is bevezet a konzorcium. Ez azt
jelenti, hogy 12 alkalommal, minden hónapban egy meghatározott napon PET palack és
papírgyűjtés kerül házhoz menőleg gyűjtésre. Nyolc alkalommal (tavasszal négy alkalom, ősszel
négy alkalom) pedig zöldhulladékot gyűjtünk szintén házhoz menő szolgáltatás keretében.
Természetesen nem marad el a lomtalanítási akciónk sem. Itt kérjük az önkormányzatok
egyetértését és együttműködését, mert itt is szeretnénk bevezetni a házhoz menő lomtalanítást. A
tapasztalatokat figyelembe véve ezt a lehetőséget kedvezően fogadták a lakosok és az
önkormányzatok is. 2013-tól kezdve még több településen fogja végezni a Dészolg Kft. a
közszolgáltatást. Ennek megfelelően elkészítettük a 2013. évi járattervünket. Igyekeztünk a régi
területeken a jól bevált hulladékszállítási napokat megtartani. Perkáta településen a csütörtöki nap
marad a hulladékszállításra. Átadtunk a polgármester úrnak egy olyan szállítási tervezetet, amely
napra lebontva tartalmazza a házhoz menő PET palack és a papír gyűjtését minden hónapban. Ezt
egy külön járattal biztosítjuk. Társulásunk az elkövetkezendő napokban valamennyi szolgáltatást
igénybe vevő háztartáshoz eljuttat egy szállítási naptárt, amibe az állampolgárok figyelemmel
tudják kísérni a szolgáltatás menetét. Azt kérnénk az önkormányzattól, hogy az átadott tervet
szíveskedjen véglegesíteni és a helyi szokásoknak megfelelően a kommunikációban segítsen
nekünk, hogy január hónapban mindenki tudja mikor megyünk.
Somogyi Balázs polgármester
A rendelet módosítása elsősorban a díjakat szabályozza. A két héttel ezelőtti ülésen jeleztem, hogy
a lakosságot leginkább a jelentős mértékű díjemelés érinti. A hazai jogszabályok és az uniós
irányelvek meghatározzák a szilárd hulladéklerakás díjait. A 4,01 Ft/literenkénti díj ahhoz
kapcsolódik, amelyet a tavalyi évben elfogadott a Társulási Tanács és egy közbeszerzési eljáráson a
konzorcium, amelybe többek között a Vertikál Zrt. is beletartozik. A Vertikál Zrt. 4,06
Ft/literenkénti nettó hulladékgyűjtési és hulladékkezelési liter áron nyerte el ezt a szolgáltatást.
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Ehhez kapcsolódóan érkezett hozzánk az anyag. Ebben nem csak a díjban, hanem az edényzet
ürtartalmában is változás van. Lehetőség volt arra, hogy csökkentett díjat fizessenek az idős,
egyedülálló lakosok, akik 60 literes edényzet kiszámlázására voltak alkalmasak. A csökkentett
edényzet mérete ezután 80 liter lenne. Ez szerepelt a közbeszerzési ajánlatban. Elmondta Molnár
Tibor úr azt, hogy egy minimális szolgáltatási teljesítmény is változna a Dészolg Kft. üzemeltetési
területén. Perkáta esetében jelenleg is csütörtöki napon történik a hulladékszállítás. A minimális
szolgáltatásban szerepelne a heti egyszeri ürítés és a 20 alkalommal történő szelektív
hulladékgyűjtés. Minden hónap harmadik csütörtöki napján lenne a PET palack és a papírhulladék
gyűjtése. Ez szerepel a naptáron. Kivéve a téli időszakot, 8 alkalommal lenne zöld hulladékgyűjtés.
Közel három-négy hónapja már mobil ügyfélszolgálat is működik Perkátán. A Vertikál Zrt. által
alkalmazott személy foglalkozik a szerződések megkötésével, módosításával. A
hulladékgazdálkodási törvényben a 2013-as évtől sok változás várható. Jelenleg az önkormányzat
területén működik hulladékudvar. Érdeklődnék, hogy az új szolgáltatások bevezetését követően a
hulladékudvarra még szükség lesz?
Molnár Tibor a Dészolg Kft. képviselője
Nem tervezzük megszüntetni, sőt még további településeken is sor kerül a kialakításukra. Nem
említettem, hogy 36000 darab komposztláda kerül kihelyezésre, új gépkocsik kerülnek beszerzésre,
valamint elindul az Adonyi Regionális Hulladéklerakón egy válogató gép építése. Nem mondom
azt, hogy két év múlva nem lesz érdemes a hulladékudvarok működtetésére. Úgy gondoljuk, hogy
jelentős szemléletváltásra van szükség ahhoz, hogy a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést az
állampolgárok megszokják, és ezt követően gondolja át a szolgáltató, hogy érdemes-e fenntartani a
hulladékudvart.
Somogyi Balázs polgármester
A hulladékszállítás kötelező közszolgáltatás. A Vertikál Zrt. vezérigazgatója a legutóbbi
tanácskozáson több dologról is tájékoztatott. A rendszer célja az, annak ellenére, hogy jelentős
mértékű díjemelés történik, ne növekedjék annak a lehetősége, hogy illegális hulladékot rakjanak le
a lakosok akár Perkáta akár más település területén. Egy ösztönző rendszer is kialakításra kerül,
amelyben 10 %-os díjcsökkentést javasol a cég azok számára, akik díjhátralékkal nem
rendelkeznek. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.
Dr. Lakos László jegyző
Molnár úrtól kérdezném, hogy a szolgáltató jogászai milyen módon kívánják feloldani azt az
ellentmondást, ami a jelenleg tervezett rendelet elfogadása és a már elfogadott hulladékról szóló
2012. évi CLXXXV. törvény 2013. január 1-jén hatályba lépő rendelkezései között van. A törvény
kimondja, hogy 2013. január 1-jétől a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért
felelős miniszter fogja meghatározni a díjakat. Ha mi elfogadjuk ezt a rendeletmódosítást, akkor
annak rendelkezései 2013. január 1-jétől lennének alkalmazhatóak, de 2013. január 1-jétől a
miniszter határozza meg a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat. Úgy gondolom, hogy nem
lesz felhatalmazása a képviselő-testületnek a díjmegállapításra. Jogi ellentmondást látok. Van-e erre
megoldási javaslat? Amennyiben nincs, nem javaslom a rendelet tárgyalását és elfogadását.
Molnár Tibor a Dészolg Kft. képviselője
Több önkormányzat jegyzője jelezte ezt az ellentmondást. A legnagyobb probléma abból adódik,
hogy november 28-án került elfogadásra a Társulási Tanácsi rendelkezés és valóban 2013. január 1jén lép hatályba a hulladékgazdálkodási törvény. Tetézi a problémát az, hogy a törvényben van egy
olyan rendelkezés, hogy a KEOP-os pályázatoknál más díjtételek alkalmazhatóak, és az árhatósági
engedélyeket be kell szerezni. Az engedélyek beszerzésére 2012. november 28-án követően
kerülhetett sor gyorsított eljárásban, ezt meg is tettük. A probléma feloldására jeleztük a
minisztérium felé megoldási javaslatunkat. Az a válasz érkezett, hogy tisztelettel kérjük a
képviselő-testületeket, hogy fogadják el a 4,01 Ft-os árat azzal a tartalommal, amit említettem.
Nagyon rövid időn belül visszahozzuk a képviselő-testületek elé a kérdést, a minisztériumi
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állásfoglalásra várunk. A szolgáltatásnak 2013. január 1-jén is folynia kell. A települések közül,
ahol eddig végigjártuk ezt a folyamatot, két település nem fogadta el a módosítást. A többi
elfogadta.
Dr. Lakos László jegyző
Egyrészt jogi szempontból aggályosnak, másrészt feleslegesnek tartom ezt a módosítást. Nem
értem, hogy mi azzal a cél, hogy ha elfogadjuk. Alkalmazni úgysem fogja tudni a Vertikál Zrt.
Szilasy László képviselő
Arról van szó, hogy fogadjunk el egy rendeletet, ami 2013. január 1-jén lép hatályba, akkorra már
nekünk nem lesz rendeletalkotási jogunk. Molnár úr azért kéri, hogy fogadjuk el, hogy egy
érvrendszert kapjanak ez ügyben a szolgáltatók a kormányzat felé.
Laki Ferenc képviselő
Köszönöm a Jegyző úrnak a jogi tájékoztatását. Szerintem maradhatunk nyugodtan a beszélgetési
szinten ebben az ügyben, mert komolytalannak látom.
Somogyi Balázs polgármester
Amellett vagyok, hogy támogassuk a rendelet módosítását.
Rajcsányi László József képviselő
A tetemes áremelést nem fogjuk tudni elkerülni. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a rendelet
módosítását és nem javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.
Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom, hogy fogadja el a képviselő-testület a rendelet
módosítását. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 2 igen szavazattal, 4 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
114/2012. (XII. 12.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy nem
támogatja a hulladékgazdálkodásról szóló 21/2007. (XII. 22.) önkormányzati rendelet
módosítását.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2012. december 12.
III. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Harmadik napirendi pontunk az egészségügyi feladat ellátási szerződések módosításának
megtárgyalása. Köszöntöm Dózsáné dr. Sasvári Ildikót, a Dunaújvárosi ÁNTSZ tisztifőorvosát.
Megkeresés érkezet az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól, melyben felhívták figyelmünket
arra, hogy az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvénynek az egyes egészségügyi
tárgyú törvények módosításáról szóló, 2011. évi CLXXVI. törvénnyel, 2012. január 1. napjától
hatályosan beiktatott 2/B. § rendelkezése meghatározza a praxisjoggal rendelkező
háziorvos/fogorvos, vagy a háziorvosi-, fogorvosi szolgáltató és az adott praxisjoggal érintett
települési önkormányzat közötti feladat ellátási szerződés tartalmi elemeit. A hivatkozott jogszabály
3. § (8) bekezdésében foglaltak szerint a 2/B. §-ban foglalt követelményeknek 2013. január 1.
napjától kell megfelelni. A megkötött és valamennyi szerződő fél által hitelesített szerződéseket
2012. december 15-ig kell eljuttatni az OEP-nek. Perkáta három egészségügyi szolgáltatóval áll
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szerződésben, dr. Török Katalin Eszter fogorvos, dr. Viski Mária háziorvos és dr. Kormos Zoltán
háziorvos. Az elmúlt napokban egyeztetéseket folytattunk mindhárom orvossal. Jelen van dr. Török
Katalin Eszter fogorvos képviseletében Simon László. Ha jól tudom a képviselő-testület előtt lévő
szerződés az önök esetében megfelelő.
Simon László dr. Török Katalin Eszter fogorvos képviselője
Igen.
Somogyi Balázs polgármester
A mai napon tárgyaltunk dr. Kormos Zoltán háziorvossal. A jogszabály lehetőséget ad a
háziorvosoknak, hogy bizonyos szolgáltatásokért díjat szedjenek. Az önkormányzat a költségvetési
rendeletében úgy határozott, hogy a háziorvosi praxisok számára 300-300 ezer Ft-ot biztosít ebben
az évben azért, hogy a vérvételeket ingyenesen végezzék el. A vérvételért szedhetnek a háziorvosok
díjat, de ha az önkormányzat úgy dönt, hogy támogatást ad, akkor ebben az esetben le kell mondani
a díjszedésről. A két háziorvosi szerződésben szerepel, hogy erről lemondanak a háziorvosok és
együttműködnek, a 300 000 Ft támogatás csak a vérvételre vonatkozik.
Dr. Lakos László jegyző
A szerződés 4. pontjában szerepel az, hogy az önkormányzat a jogszabályban felsorolt díjazás
ellenében végezhető háziorvosi feladatok ellátására, valamint a háziorvosi alapellátáson kívül
végzett egyéb szolgáltatásokra fizetné külön ezt a finanszírozást. Az ülés előtt telefonált a doktor úr,
hogy nem az összes szolgáltatásra vonatkozna ez a rész, hanem csak a vérvételre. Tehát a 4. pont a
következők szerint módosul: az önkormányzat a jogszabályban felsorolt díjazás ellenében
végezhető háziorvosi feladatok közül a vérvételre külön megállapodásban rögzített összegű
finanszírozást biztosít az egészségügyi szolgáltató számára, aminek ellenében a Bt. ezen
szolgáltatásokat ingyenesen nyújtja a szolgáltatásokat igénybe vevők részére. Dr. Kormos Zoltán
jelezte, hogy a 9. pontban lévő utolsó mondatot szeretné kivenni, nem ért egyet vele. Ez a pont arról
szól, hogy az egészségügyi szolgáltató a helyettesítést köteles az önkormányzatnak bejelenteni.
Továbbá aggályosnak tartja a szerződés 24. pont c) pontját. Ez a pont arról szól, hogy ha az
egészségügyi szolgáltató által ellátott egészségügyi szolgáltatásokat igénybe vevők száma, az 1.
pont szerinti házi gyermek- és felnőttorvosi körzetbe tartozó egészségügyi szolgáltatásokat igénybe
vevők számának 70 %-a alá csökken, akkor az önkormányzat a szerződést felmondhatja. Akik az ő
körzetében laknak, az körülbelül 2000 fő és ha a számuk 70 % alá csökken, akkor az önkormányzat
részéről úgy gondoljuk, hogy a közmegelégedésre történő munkavégzés aggályos. Másrészt olyan
mértékű a két háziorvoshoz beadott kártyák közötti eltérés, hogy kétséges a másik háziorvos el
tudja-e látni megfelelően a megnövekedett számú beteget. Ezzel a két ponttal nem ért egyet.
Tájékoztatom továbbá a képviselő-testületet, hogy dr. Viski Mária háziorvos jelezte az ülés előtt,
hogy problémái vannak a szerződéssel, és nem kíván eljönni az ülésre, mert olyan hosszadalmas
lenne a szerződés további egyeztetése, ami véleménye szerint meghaladja a testületi ülés időkeretét.
Ő írásban fog ezekre reagálni és kéri, hogy egy következő ülésen tárgyalja a testület. Ez nem fog
beleférni a 2012. december 15-i határidőbe. Ez azzal a veszéllyel jár, hogy ha a testület nem fogadja
el a szerződést, akkor elképzelhető, hogy az OEP megvonja a finanszírozást a doktornőtől. Jeleztem
ezt a doktornőnek, ő azt mondta, hogy felvállalja ennek a veszélyét.
Somogyi Balázs polgármester
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy dr. Török Katalin Eszter fogorvos szerződésével
kapcsolatban tegyék meg hozzászólásaikat.
Szilasy László képviselő
Elfogadásra javaslom a szerződést.
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Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom elfogadásra a Perkáta Nagyközség Önkormányzata
és dr. Török Katalin Eszter fogorvos között kötendő egészségügyi ellátási szerződés elfogadását.
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
115/2012. (XII. 12.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a Perkáta
Nagyközség Önkormányzata és dr. Török Katalin Eszter fogorvos között kötendő
egészségügyi ellátási szerződést. A szerződés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2012. december 12.
Somogyi Balázs polgármester
A másik két szerződéssel kapcsolatban a képviselő-testületnek a mai napon mindenképp döntetnie
kell. Dr. Viski Mária háziorvossal már másfél héttel ezelőtt elkezdtük a szerződés módosítására
vonatkozó tárgyalásokat. Javaslom, hogy a Jegyző úr által említett 4. pont módosítását fogadja el a
képviselő-testület. A 9. és a 24. c) pont módosításával kapcsolatban szeretném a véleményeket
hallani. A 9. pont módosításával kapcsolatban javaslom elfogadásra dr. Kormos Zoltán háziorvos
javaslatát. A 24. c) pontot véleményem szerint a szerződésben kell hagyni.
Dózsáné dr. Sasvári Ildikó tisztifőorvos
Ha jól tudom, akkor dr. Kormos Zoltán háziorvos jelenleg érvényben lévő működési engedélyében
dr. Szűcs Mihály és a szabadegyházai háziorvos van megjelölve. Dr. Viski Mária háziorvos
működési engedélye jelenleg módosítás alatt van. Itt probléma volt a helyettesekkel. Távoli
településekről jelölte meg őket. Véleményem szerint a doktornő szerződésébe benne kell hagyni azt,
hogy egészségügyi szolgáltatóként a helyettesítést be kell jelentenie az önkormányzatnak. Sajnos
kaptunk már utólag olyan bejelentést, hogy nem úgy zajlott a rendelés, ahogy kellett volna. A
doktornő esetében ezt indokoltnak látom. A 24. c) ponttal kapcsolatban az jutott eszemben éltek-e
azzal a lehetőséggel az orvosok, hogy a Magyar Orvosi Kamarától véleményt kérjenek a
szerződésekről. Olyan pontokat ajánlanak az orvosoknak, mint például abban az esetben is lehet
praxis szám csökkenés, ha körzetmódosítás történik, Perkátára ez jelen esetben nem igaz.
Dr. Lakos László jegyző
Az általam megfogalmazott szöveg kivédi a körzetmódosításból eredő kártyaszám csökkenés
problémáját.
Dózsáné dr. Sasvári Ildikó tisztifőorvos
Igen.
Dr. Lakos László jegyző
Az önkormányzat a háziorvosoknak a kötelező juttatásokon felül elég szép finanszírozást biztosít.
Úgy gondolom, hogy ezzel szemben némi elvárást támaszthat.
Dózsáné dr. Sasvári Ildikó tisztifőorvos
Igen. Van egy jogszabály a térítésköteles orvosi vizsgálatokra vonatkozóan. Ha a vérvételen kívül
díjszabás történik, akkor az önkormányzattal meg kell állapodnia a háziorvosnak.
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Somogyi Balázs polgármester
Javaslom a képviselő-testületnek, hogy a 24. c) pontot hagyja benne mindkét szerződésben. A 9.
pont utolsó mondata pedig csak dr. Viski Mária háziorvos szerződésében szerepeljen. A képviselőtestületi ülésre mind szóban, mind írásban meghívást kapott a doktornő. A mostani ülésre is
eljöhetett volna, és kifejthette volna a véleményét a szerződéstervezettel kapcsolatban. Jeleztem a
doktornő felé, hogy számos olyan bejelentés, megkeresés érkezett az önkormányzathoz, amely az ő
általa végzett háziorvosi munkával kapcsolatos. Elmondhatta volna a véleményét a kialakult
helyzettel kapcsolatban. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.
Szilasy László képviselő
Javaslom elfogadásra dr. Kormos Zoltán háziorvos szerződését. Nem tartom indokoltnak a 9. pont
utolsó mondatát beleírni a szerződésébe. Őszintén szólva a doktornőnél sem tartom indokoltnak,
mert a 9. pont úgy kezdődik, hogy az egészségügyi szolgáltató a helyettesítésről saját maga köteles
gondoskodni, úgy, hogy az ellátás folyamatos és zavartalan legyen. A 4. pont módosítását
elfogadhatónak tartom, a 24. c) pont jól meg van fogalmazva. Ezt a pontot szükségesnek tartom a
szerződésben.
Dózsáné dr. Sasvári Ildikó tisztifőorvos
Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján indokoltnak tartom a helyettesítés bejelentését a doktornő
részéről. Az engedélyezési törvény valóban azt mondja, hogy a helyettesítésről a háziorvosnak
maga kell gondoskodnia, de az alapellátásért az önkormányzat a felelős. Ezért tartom indokoltnak a
bejelentési kötelezettségét, ez egy kontroll lenne.
Szilasy László képviselő
A doktornő felnőtt ember. Akkor, amikor megpályázta az állást, akkor nagyon kedvesen idejött a
képviselő-testület elé és elmondta, hogy ő mennyire nagyszerűen érzi magát Perkátán. Azt
gondolom, hogy megtisztelhette volna az önkormányzatot azzal, hogy eljön ide. Nem hiszem, hogy
atyáskodnia kellene felette az önkormányzatnak. Egy orvosnak kell annyi felelősségnek lennie a
helyi lakosokkal szemben, hogy nem bejelentésre fogja jól megszervezni a helyettesítését.
Dózsáné dr. Sasvári Ildikó tisztifőorvos
Pont azért tartom fontosnak bejelenteni, mert nem ez a tapasztalat, ezzel a kikötéssel jobban
kontrollálható az ellátás. A lakosság biztonsága szempontjából én azt mondom, hogy ő jelentse be
ha nincs itt a településen.
Laki Ferenc képviselő
Véleményem szerint a teljes korrektséghez hozzátartozna a doktornő jelenléte.
Dr. Lakos László jegyző
Ha a képviselő-testület elfogadja a szerződést, a Polgármester úr aláírja, de a doktornő nem, akkor
jelezzük ezt az ÁNTSZ felé?
Dózsáné dr. Sasvári Ildikó tisztifőorvos
Igen, mindenképpen, sőt mindegyik orvos szerződéséből kérünk egy-egy aláírt példányt.
Dr. Tóth Ferenc alpolgármester
Egyetértek Szilasy László képviselő úrral, a 9. pont utolsó mondata felesleges mindkét szerződés
esetében. Valójában nem a helyettesítés bejelentésére, hanem a helyettesítés megtörténtére vagyunk
kíváncsiak.
Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom a Kormos Praxis Bt. egészségügyi feladat ellátási
szerződésének elfogadását a következő módosításokkal. A szerződés 4. pontja úgy módosul, hogy
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az önkormányzat a jogszabályban felsorolt díjazás ellenében végezhető háziorvosi feladatok közül a
vérvételre külön megállapodásban rögzített összegű finanszírozást biztosít az egészségügyi
szolgáltató számára, aminek ellenében a Bt. ezen szolgáltatásokat ingyenesen nyújtja a
szolgáltatásokat igénybe vevők részére. A 9. pont utolsó mondata kihúzásra kerül, a 24. c) pont
marad. Aki elfogadja a szerződéstervezetet az említett módosításokkal, kérem, kézfelemeléssel
jelezze.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
116/2012. (XII. 12.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a Perkáta
Nagyközség Önkormányzata és a Kormos Praxis Humán Egészségügyi Bt. háziorvos
között kötendő egészségügyi feladat ellátási szerződést az alábbi módosításokkal:
1)
4.) Az önkormányzat a jogszabályban felsorolt díjazás ellenében végezhető háziorvosi
feladatok közül a vérvételre külön megállapodásban rögzített összegű finanszírozást
biztosít az egészségügyi szolgáltató számára, aminek ellenében a Bt. ezen
szolgáltatásokat ingyenesen nyújtja a szolgáltatásokat igénybe vevők részére.
2)
9.) Az egészségügyi szolgáltató a helyettesítéséről saját maga köteles gondoskodni úgy,
hogy az ellátás zavartalan és folyamatos legyen. A helyettesítéssel járó költségek a Bt-t
terhelik. Az egészségügyi szolgáltató helyettesítő orvosként Dr. Szűcs Mihályt és Dr.
Fekete Andrást jelöli meg, aki a helyettesítést a 12. pontban írt rendelőben végzi.
A szerződés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2012. december 12.
Somogyi Balázs polgármester
Javaslom dr. Viski Mária háziorvos egészségügyi feladat ellátási szerződésének elfogadását a
következő módosításokkal. A szerződés 4. pontja úgy módosul, hogy az önkormányzat a
jogszabályban felsorolt díjazás ellenében végezhető háziorvosi feladatok közül a vérvételre külön
megállapodásban rögzített összegű finanszírozást biztosít az egészségügyi szolgáltató számára,
aminek ellenében a háziorvos ezen szolgáltatásokat ingyenesen nyújtja a szolgáltatásokat igénybe
vevők részére. A 9. pont utolsó mondata kihúzásra kerül, a 24. c) pont marad. Aki elfogadja a
szerződéstervezetet az említett módosításokkal, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
117/2012. (XII. 12.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a Perkáta
Nagyközség Önkormányzata és dr. Viski Mária háziorvos között kötendő egészségügyi
feladat ellátási szerződést az alábbi módosításokkal:
1)
4.) Az önkormányzat a jogszabályban felsorolt díjazás ellenében végezhető háziorvosi
feladatok közül a vérvételre külön megállapodásban rögzített összegű finanszírozást
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biztosít az egészségügyi szolgáltató számára, aminek ellenében a Bt. ezen
szolgáltatásokat ingyenesen nyújtja a szolgáltatásokat igénybe vevők részére.
2)
9.) Az egészségügyi szolgáltató a helyettesítéséről saját maga köteles gondoskodni úgy,
hogy az ellátás zavartalan és folyamatos legyen. A helyettesítéssel járó költségek a
vállalkozót terhelik. Az egészségügyi szolgáltató helyettesítő orvosként dr. László
Juditot, dr. Horváth Tibort, dr. Pap Katalint, dr. Kőbányai Jánost és dr. Glashütter Csabát
jelöli meg, aki a helyettesítést a 12. pontban írt rendelőben végzi.
A szerződés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2012. december 12.
Somogyi Balázs polgármester
A képviselő-testületi ülésen tíz perc szünetet rendelek el.
A képviselő-testület 18:25 perckor tíz perc szünetet tart.
A képviselő-testület 18:35 perckor folytatja az ülést.
IV. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Köszöntöm a képviselő-testület tagjait a szünet után. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes,
mivel hat fő testületi tag jelen van. Negyedik napirendi pontunk polgármesteri beszámoló az
aktuális eseményekről. 2012. december 2-án volt Vaskóné Gálfi Erzsébet festőművész kiállítása a
kastélyban.
2012. december 3-án a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület tartotta ülését, amelyen
hozzávetőlegesen 65 millió Ft pályázati támogatásról hozott döntést. A térségben hét vállalkozás
nyert pályázatot a Leader négyes tengelyén belül vállalkozásfejlesztés kapcsán. 2012. december 37-ig Saint-Maximin delegációja volt Perkátán hat fővel.
2012. december 17-én a francia vendégek által felajánlott adományokból francia vásár
megrendezésére kerül sor. A vásárból származó bevétel az óvoda javára lesz felajánlva.
A mai napon volt a Kistérségi Társulási Tanács ülése, ahol a tanuszodával kapcsolatos
döntéshozatal történt meg.
2012. december 9-én került megrendezésre a kastély előtt az adventi termelői piac, ahol több
perkátai vállalkozás és civil szervezet is megjelent.
2012. december 10-én az újonnan kinevezett Nagy Zoltán rendőrkapitány úr látogatott el hozzánk.
Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait az elhangzottakhoz. Amennyiben nincs,
térjünk át az ötödik napirendi pontra.
V. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Ötödik napirendi pontunk a közoktatási társulási szerződés módosításának megtárgyalása. A
Perkáta-Nagykarácsony-Aba ÁMK társulási megállapodás módosítása szükséges, mert a
közoktatási intézmények átkerülnek az állam kezelésébe. Ezzel kapcsolatban egy másik anyag is
került a képviselő-testület elé. Az anyag tartalma egy megállapodás, amely a köznevelési
intézmények fenntartásába vételével összefüggő intézmény átadás-átvételről, a feladatellátáshoz
kapcsolódó létszám átadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és
kötelezettségek megosztásáról szól. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.
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Dr. Lakos László jegyző
A módosított társulási megállapodásokat és az átadás-átvételi megállapodást megküldtük az érintett
településeknek. Ezzel kapcsolatban szeretném tolmácsolni Aba Önkormányzatának észrevételét.
Amikor a szerződést módosítottuk, akkor kifejezetten arra koncentráltunk, hogy az iskola
intézményeket kivegyük, és csak az óvodákat hagyjuk meg a társulás keretében, illetve a
közoktatási kifejezést közoktatásra módosítottuk. Aba a 7.5 pontban szereplő többletköltséget
túlzottnak tartja, hiszen az iskolával kapcsolatos adminisztráció kikerül az ÁMK feladatköréből, így
Perkáta Nagyközség Önkormányzatának feladatai közül is. Ők 5 000 000 Ft helyett 1 000 000 Ft-ot
javasoltak. Ezt tartják méltányosnak.
Rajcsányi László József képviselő
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a megállapodások elfogadását és javasolja elfogadásra a képviselőtestületnek az említett 1 000 000 Ft módosítással.
Somogyi Balász polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom elfogadásra a Perkáta-Nagykarácsony-Aba ÁMK
társulási megállapodásának módosítását. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezzee.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
118/2012. (XII. 12.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a PerkátaNagykarácsony-Aba ÁMK Társulási Megállapodásának II. számú módosítását azzal,
hogy a 7.5. pontban szereplő többletköltség összege 1 000 000 Ft-ra változik. A
megállapodás a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2012. december 12.
Somogyi Balázs polgármester
Javaslom elfogadásra a köznevelési intézmények fenntartásába vételével összefüggő intézmény
átadás-átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásról, valamint a feladatellátáshoz
kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról szóló megállapodást. Aki ezzel
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
119/2012. (XII. 12.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a köznevelési
intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadás-átvételről, a
feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó
vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról szóló megállapodást. A
megállapodás a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2012. december 12.
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VI. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Hatodik napirendi pontunk a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági
feltételeiről szóló rendelettervezet megtárgyalása. Önkormányzatunk abban a szerencsés helyzetben
van, hogy a Fejér Megyében lévő önkormányzatok közül a legtöbb támogatást kapta szociális célú
tűzifa támogatás kapcsán, mégpedig 87 m3 tűzifa ellenértékének megfelelő állami támogatást. A
támogatás felmérés alapján történt. Az állami támogatás mértéke 12 000 Ft + áfa, az önkormányzat
önrésze 2 000 Ft + áfa. Jogszabályban határozták meg, hogy kitől vásárolhat az önkormányzat fát,
az önkormányzat a Vadex Zrt-t választotta erre a feladatra. A támogatás feltételéül írta elő a
belügyminisztérium, hogy rendeletet kell alkotni. A belügyminisztériumi rendelet meghatározza,
hogy 1-5 m3 között kaphatnak a kérelmezők fát. A települési viszonyokra tekintettel
kérelmezőnként legalább 1 m3 természetben nyújtott tűzifa támogatás állapítható meg. A szociális
célú tűzifa hozzájárulást lakásonként legfeljebb egy alkalommal lehet megállapítani, függetlenül a
lakásban élő személyek és háztartások számától. A támogatás elszámolásának határideje 2013.
február 28-a. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.
Szilasy László képviselő
Javaslom elfogadásra a rendelettervezetet.
Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom elfogadásra a rendelettervezetet. Aki ezzel egyetért,
kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi
rendeletet alkotja:
18/2012. (XII. 12.) képviselő-testületi rendelet
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta „a természetben
nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről” szóló 18/2012. (XII.
12.) önkormányzati rendeletet. A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
VII. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Hetedik napirendi pontunk az önkormányzati tartozások állami átvállalásával kapcsolatos
döntéshozatal. 2012. október 27-én jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök az állami
adósságkiváltás lehetőségét. Az erről alkotott jogszabály szerint a nyilvántartott pénzintézetekkel
szembeni önkormányzati adósságok bizonyos fajtáira terjed ki az adósságátvállalás. Perkáta
esetében a folyószámlahitelt, illetve a fejlesztési és óvadéki célú kötvényt érinti az
adósságkonszolidáció. Döntenie kell arról a képviselő-testületnek, hogy élni szeretne-e ezzel a
lehetőséggel. Azt javaslom, hogy éljünk a lehetőséggel. Az adósságkonszolidáció Perkáta
vonatkozásában a kötvénykibocsátásból származó 791 ezer eurót, a 20 millió Ft folyószámlahitelt
és az 50 ezer euró óvadéki célú kötvényrészt érinti. Kérem a képviselő-testület tagjainak a
hozzászólásait.
Rajcsányi László József képviselő
Tárgyalta a Pénzügyi Bizottság a témát és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek a határozati
javaslatot.
Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom elfogadásra a határozati javaslatot. 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:
120/2012. (XII. 12.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1. Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi
költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: költségvetési
törvény) 76/C. §-ban foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a törvényben írt
feltételekkel tartozásai megfizetéséhez igénybe kívánja venni az állam által biztosított,
egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési támogatást, azon adósságelemek
tekintetében, amelyekre a költségvetési törvény a támogatás igénybevételét lehetővé
teszi.
2. A képviselő-testület kijelenti, hogy 2012. december 12-én adósságrendezési eljárás
alatt nem áll.
3. A képviselő-testület a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 286. §
alapján hozzájárul, hogy az 1. pontban megjelölt adósságelemek tőke és járulékrészét,
valamint egyéb költségeit az önkormányzat helyett az állam közvetlenül megfizesse a
hitelezőknek/kölcsönnyújtóknak.
4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében:
a) a hitelezők/kölcsönnyújtók által az érintett adósságelemek tőke és járulékrészéről,
valamint egyéb költségeiről kiállított nyilatkozatot aláírja
b) a költségvetési törvény szerint, határidőre szolgáltassa a szükséges adatokat a Magyar
Államkincstár felé és ahhoz csatolja a szükséges nyilatkozatokat, igazolásokat, egyéb
dokumentumokat,
c) a költségvetési törvény 76/C. § (10) bekezdésében meghatározott megállapodást
megkösse, amennyiben azt az államháztartásért felelős miniszter kezdeményezi.
5. A képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat rendelkezik olyan betéttel, vagy
egyéb számlaköveteléssel, szerződéssel, ami kifejezetten a konszolidációval érintett
adósságelemhez kapcsolódik, illetve annak fedezetére, vagy teljesítés biztosítékául szolgál
és e betét, vagy számlakövetelés összegét – legfeljebb az ahhoz kapcsolódó adósságelem
összegének mértékéig – 2012. december 28-i dátummal, az állam által megjelölt számlára
utalja.
6. A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy 76/C. § szerinti adósságkonszolidáció során a
Magyar Államkincstár a banktitkot képező, az önkormányzatra vonatkozó, a törlesztéshez
szükséges adatokat, információkat, megismerje és kezelje.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2012. december 12.
VIII. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Nyolcadik napirendi pontunk a Faluház 2012. évi felhasználásáról szóló beszámoló megtárgyalása.
2010. augusztus 25-én térítésmentes tulajdonba adási szerződés jött létre meghatározott
ingatlanvagyonra vonatkozóan az MNV Zrt., mint tulajdonba adó, valamint Perkáta Nagyközség
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Önkormányzata, mint tulajdonba vevő között. A szerződés pontjaiban a felek rögzítették, hogy a
vagyonátadás a szerződésben megjelölt, előírt felhasználási cél megvalósítása érdekében történik. A
célnak megfelelő hasznosítás tárgyában az átvevő további tájékoztatási kötelezettséget is vállalt,
mely szerint minden év december 31-ig meghozott testületi határozatban elfogadott beszámoló
alapján az MNV Zrt-t tájékoztatja. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.
Amennyiben nincs hozzászólás, javaslom elfogadásra a Faluház 2012. évi felhasználásáról szóló
beszámolót. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
121/2012. (XII. 12.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a Faluház 2012. évi
felhasználásáról szóló beszámolót. A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2012. december 12.
IX. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Kilencedik napirendi pontunk az egyebek, több témát is szeretnék előterjeszteni. Egy előkészítő
munkát folytatunk, és ebben kérem a képviselő-testület támogatását. Egy KEOP pályázatban
szeretnénk részt venni, amelynek keretében négy épület energetikai korszerűsítését szeretnénk
megoldani. Az elmúlt hónapokban több épület műszaki felmérése is megtörtént. A pályázat összege
hozzávetőlegesen 230 millió Ft, az önrész összege körülbelül 30 millió Ft. Ezek még nem pontos
számok. Az energetikai felmérő cég négy épületet ajánl a pályázatban való részvételre. Ez a négy
épület az iskola, a régi óvoda, a Polgármesteri Hivatal és az orvosi rendelő épülete. Van olyan
épületünk, amelyben már korábban megvalósult energetikai fejlesztés. Ilyen például az iskolánál a
nyílászáró csere, az óvodában fűtéskorszerűsítés. Kérem a képviselő-testület tagjainak a
hozzászólásait.
Rajcsányi László József képviselő
Javaslom a pályázatban való részvételt, hiszen a 30 millió Ft körüli önrész a négy épületnél nagyon
rövid idő alatt térül meg.
Somogyi Balázs polgármester
A képviselő-testület 2012. november 30-i ülésén pályázatot írt ki a Perkátán élő szépkorú polgárok
karácsonyi csomagjára vonatkozóan. A pályázatok beadási határideje 2012. december 12-e volt. A
Szociális és Egészségügyi Bizottság a mai napon bontotta fel a pályázatokat. Három ajánlat
érkezett. Végh Gyula egyéni vállalkozó árajánlata bruttó 1820 Ft/csomag, a Rofe-Bau Kft.
árajánlata bruttó 2055 Ft/csomag és az Eu-Force 08 Kft. bruttó árajánlata 2208 Ft/csomag. A listát
szerződéskötéskor átadjuk a vállalkozónak. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.
Szilasy László képviselő
A Szociális és Egészségügyi Bizottság Végh Gyula árajánlatát javasolja elfogadásra.
Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom a képviselő-testületnek, hogy a Szociális és
Egészségügyi Bizottság döntését figyelembe véve Végh Gyula egyéni vállalkozót bízza meg a
karácsonyi csomagok összeállításával a megadott termékekből, valamint azok kihordásával bruttó
1820 Ft/csomag összegben. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
15

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
122/2012. (XII. 12.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
Perkátán élő szépkorúak karácsonyi csomagjának összeállításával (a megadott
termékekből), valamint azok kihordásával bruttó 1820 Ft/csomag értékben Végh Gyula
egyéni vállalkozót (2431 Perkáta, Tanácsház út 2/A.) bízza meg.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2012. december 12.
Somogyi Balázs polgármester
Kérdezem a képviselő-testület tagjait, hogy egyebek napirendi pontban van-e kérdés, hozzászólás?
Laki Ferenc képviselő
Volt itt néhány óvodás anyuka, nem tudták kivárni a sorukat. Segítségüket tolmácsolták felém. Tóth
István fociedző azt állította, hogy nem kapott semmiféle járandóságot.
Somogyi Balázs polgármester
Ez a Perkáta Sportegyesület hatásköre.
Laki Ferenc képviselő
Az egyik édesanya azt nyilatkozta, hogy Polgármester úr személyesen megígérte, hogy meg fogja
kapni a járandóságát.
Somogyi Balázs polgármester
Én magánemberként ígértem meg, hogy a szponzorációs programban részt veszek.
Laki Ferenc képviselő
Elkezdtek szedni 1000 Ft-ot gyerekenként.
Somogyi Balázs polgármester
Ezt a pénzt már nem szedik.
Laki Ferenc képviselő
Igen, de ha szedték volna, akkor meglenne a pénze az edzőnek.
Somogyi Balázs polgármester
Az elnök úr elmondta, ahhoz, hogy az edzőt finanszírozni lehessen, a résztvevő szülőnek körülbelül
2000-3000 Ft támogatást kell fizetnie. Úgy tudom, hogy egyrészt a szülők nem tudtak megegyezni
az összegben, másrészt nem tudtak megegyezni abban, hogy minden szülő vállalni tudja az
összeget. Mivel minden szülő nem tudta vállalni az összeget, ezért az elnök úr úgy döntött, hogy
senkitől sem szed pénzt.
Laki Ferenc képviselő
Félő, hogy az edző bejelenti december 20-án, hogy abbahagyja az edzőséget. Szülők jelezték
nekem, hogy az iváncsai uszodában a perkátai gyerekek nincsenek jól kezelve.
Szilasy László képviselő
Konkrétan mi a probléma?
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Laki Ferenc képviselő
A szolgáltatás, oktatás hiányos.
Szilasy László képviselő
Erről én beszéltem a szülőkkel, a pedagógusokkal. Azt kértem, hogy írják össze mely napokon,
mely csoportokban mi volt a probléma. Hozzám írásban ez idáig még nem érkezett bejelentés.
Azzal nem tudok mit kezdeni, hogy a perkátai gyerekekkel nem bánnak jól. A szülőknek
lehetőséget adtunk arra, hogy elkísérjék a gyerekeket az uszodába. Ha valami problémát észlelnek,
akkor azt jelezzék írásban.
Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, kérdezem a megjelenteket, hogy egyebek napirendi pontban
kívánnak-e szólni? Szőke Imre Andor volt képviselőnek nem szívesen adom meg a szót. Ön itt ült
képviselő-testületi tagként, egy nagyon fontos időszakban cserben hagyta a képviselő-testületet.
Kérdezze meg Laki Ferenc képviselő urat, hogy milyen feladat hárult a nyakába, amikor megkapta
az anyagot. Képviselő úr csúnyán cserbenhagyta Perkáta szavazópolgárait. Úgy gondolom, hogy
nem sok joga van arra, hogy bármilyen kérdést feltegyen az ülésen.
Szőke Imre Andor perkátai lakos
Én úgy gondolom, hogy perkátai lakosként jogom van hozzá.
Somogyi Balázs polgármester
Két héttel ezelőttig képviselőként is elmondhatta volna. A képviselő-testületi ülésen való
megszólalás jogát a képviselő-testületi ülést vezető elnök adhatja meg. A közmeghallgatáson
megadom önnek a szót.
Szőke Imre Andor perkátai lakos
Úgy gondolom, hogy mint perkátai polgár jeleznem kell azt, hogy ön egyebek napirendi pontban
nem adta meg a hozzászólás jogát.
Somogyi Balázs polgármester
Nyugodtan ezt elmondhatja bárhol, bármikor.
Szőke Imre Andor perkátai lakos
Ön belépett abba csapatba, amit nyugodtan mondhatunk, hogy ön bunkó.
Somogyi Balázs polgármester
Volt képviselő úrnak van arra joga, hogy engem minősítsen. Képviselő úr elmondhatta volna
képviselőként amit szeretett volna. Amennyiben nincs több hozzászólás, a testületi ülést bezárom.
Több hozzászólás nem hangzott el, Somogyi Balázs polgármester a testületi ülést 20:00
perckor bezárta.
Somogyi Balázs
polgármester

Dr. Lakos László
jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Szilasy László
képviselő

Kovács Ferenc
képviselő
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