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Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A 2013. január 9-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 

Somogyi Balázs polgármester
Köszöntöm a jelenlévőket. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mivel hat fő testületi tag 
jelen  van.  Ujfalusi  Pál  képviselő  úr  jelezte  távolmaradását.  Javaslatot  teszek  a  jegyzőkönyv 
hitelesítőkre dr. Tóth 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
Javaslom elfogadásra a napirendet a kiküldött meghívó szerint. 

Napirendi pontok:

1. Védőnői pályázatok elbírálása
2. A Perkáta-Nagykarácsony-Aba ÁMK Alapító Okiratának módosítása
3. Egyebek

A  képviselő-testület  6  igen  szavazattal,  0  nem  szavazattal,  0  tartózkodással  elfogadta  a 
napirendet.

I. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
Első  napirendi  pontunk  védőnői  pályázatok  elbírálása.  A  meghirdetett  állásra  egy  pályázó 
jelentkezett,  de  tegnap  előtt  visszavonta  az  állást,  mert  másik  állást  fogadott  el.  Az  Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár Megyei Igazgatósága azért, hogy a védőnői szolgálat jogszerűen tudjon 
működni, kéri a helyettesítés szerződésbe foglalását. Jelenleg a II. számú védőnői körzet üres, a 
helyettesítést  az  I.  számú  körzet  védőnője,  Bogóné  Plasek  Krisztina  látja  el.  A  helyettesítés 
rendjében meg kell határoznunk azt, hogy amennyiben Bogóné Plasek Krisztina nem tudja ellátni 
ideiglenesen a feladatot, akkor ki az ő helyettese. Javaslom a képviselő-testületnek, hogy Nochta 
Tamásné szabadegyházai védőnőt jelölje meg helyettesként. A helyettesítésnek akkor lesz anyagi 
vonzata,  ha  a  védőnői  szolgálat  ellátását  a  szabadegyházai  védőnő végzi.   Kérem a  képviselő-
testület tagjainak a hozzászólásait.  Amennyiben nincs, javaslom, hogy Nochta Tamásnét jelöljük 
meg  az  I.  számú  perkátai  védőnői  körzet  ellátását  biztosító  Bogóné  Plasek  Krisztina 
helyettesítésére. 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:

1/2013. (I. 9.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a perkátai 
I.  számú  védőnői  körzet  feladatait  ellátó  Bogóné  Plasek  Krisztina  helyettesítésére 
Nochta Tamásné szabadegyházai védőnőt jelöli meg. A képviselő-testület felhatalmazza 
Somogyi Balázs polgármestert a működési engedély beszerzésével kapcsolatos feladatok 
elvégzésére, valamint a szerződés aláírására.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2013. január 9.

Somogyi Balázs polgármester
A védőnői álláshely a holnapi napon ismét kiírásra fog kerülni. 

II. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
Második napirendi pontunk a Perkáta-Nagykarácsony-Aba ÁMK Alapító Okiratának módosítása. 
Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra az 
Alapító Okirat módosítását. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

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

2/2013. (I. 9.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata  Képviselő-testületének 19/2009. (III.  25.) számú 
határozatával  elfogadott,  a  141/2009. (X.  28.)  számú,  az 57/2011.  (V. 30.)  számú,  a 
70/2011. (VI. 23.) számú és a 85/2011. (VIII. 15.) számú módosító határozattal egységes 
szerkezetbe foglalt Perkáta-Nagykarácsony-Aba Általános Művelődési Központ Alapító 
Okiratának módosításáról

A  Perkáta-Nagykarácsony-Aba  Köznevelési  Intézményi  Társulási  megállapodás 
figyelembevételével,  a  köznevelési  feladatot  ellátó  egyes  önkormányzati  fenntartású 
intézmények  állami  fenntartásba  vételére  tekintettel,  Nagykarácsony  Község 
Önkormányzata  Képviselő-testülete  és  Aba  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-
testülete  egyetértésével  Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a 
Perkáta-Nagykarácsony-Aba  Általános  Művelődési  Központ  Alapító  Okiratát  2013. 
január 1-jei hatállyal a következők szerint módosítja.

Az Alapító Okirat Bevezető rendelkezése helyébe a következő Bevezető rendelkezés 
lép.

Az  Alapító  Okirat  3.  pontjában  megjelölt  Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata 
Képviselőtestülete,  mint  alapítói  jogokkal  felruházott  irányító  szerv a „Magyarország 
helyi  önkormányzatairól”  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  tv.  42.  §  7.  pontjában  foglalt 
hatáskörében eljárva a „nemzeti köznevelésről” szóló” szóló 2011. évi CXC. tv. 21. § 
(3)  bekezdésében  foglalt  tartalommal  2013.  január  1-jei  hatállyal  a  Perkáta  - 
Nagykarácsony  –  Aba  Általános  Művelődési  Központ  –  mint  önkormányzati 
költségvetési szerv – Alapító Okiratát az alábbiakban állapítja meg, annak rögzítésével, 
hogy az Általános Művelődési Központ működése jogfolytonos.
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Az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat jelen határozattal megegyező számú pontjai 
helyébe a többi pont változatlanul hagyása mellett az alábbi pontok lépnek.

2. A költségvetési szerv székhelye: 2431 Perkáta, Dózsa Gy. u. 15.

2.1. A költségvetési szerv telephelyei: 2431 Perkáta, Bocskai u. 2. 
2425 Nagykarácsony, Béke tér 2.
8127 Aba, Dózsa Gy. út 105. 

3.3 A 2013. január 1-jei hatályú módosítást jóváhagyó határozat száma:
 Perkáta Nagyközség Önkormányzata
 Képviselőtestülete 
  2/2013. (I. 9.) számú határozata

4. A költségvetési szerv alapító, fenntartó szervei, székhelyei: 

A költségvetési szerv alapítói jogokkal felruházott alapító szerve:
Perkáta Nagyközség Önkormányzata 
Képviselőtestülete
székhelye: 2431 Perkáta, Szabadság tér 1.

Közös fenntartója: Perkáta – Nagykarácsony - Aba Köznevelési 

Intézményi Társulás

székhelye: 2431 Perkáta, Szabadság tér 1.

Az ÁMK közös fenntartásával kapcsolatos feladat- és hatáskörök gyakorlását Perkáta 
Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete látja el.

6. A költségvetési szerv típusa: Többcélú köznevelési intézmény:
Általános Művelődési Központ

11. A  jogszabály  által  meghatározott 
közfeladata: „a  nemzeti  köznevelésről” 
szóló  2011.  évi  CXC.  törvény 
rendelkezései  szerinti  óvodai  nevelési 
feladatok ellátása. 

Ellátja  továbbá  Perkáta  közigazgatási 
területén  a  könyvtári  szolgáltatási  és 
közművelődési feladatokat. 

12.  A költségvetési szerv alaptevékenysége:    

TEÁOR ’08 alapján: 

Alaptevékenységi TEÁOR’08: 8510’08 Iskolai előkészítő oktatás

Szakágazati besorolás: 851020 Óvodai nevelés
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12.l. Szakfeladati rend szerinti tevékenységei:

Megnevezés Szakfeladat 
száma

12.1.13

Sajátos  nevelési  igényű  gyerekek  óvodai 
nevelése, ellátása
Sajátos nevelési igényű gyermek: az a különleges 
bánásmódot  igénylő  gyermek,  aki  a  szakértői 
bizottság  szakértői  véleménye  alapján 
mozgásszervi,  érzékszervi,  értelmi  vagy 
beszédfogyatékos,  több  fogyatékosság  együttes 
előfordulása  esetén  halmozottan  fogyatékos, 
autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés 
fejlődési  zavarral  (súlyos  tanulási,  figyelem- 
vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd,

851012-1

15.3  A perkátai 1104 hrsz-ú 2431 Perkáta, Dózsa Gy. u. 15. sz. alatti ingatlan, melyben a 
József Attila Nagyközségi Könyvtár és Művelődési Ház működik. 

15.8. A  15.2.  –  15.3.  pont  szerinti  ingatlanok,  a  bennük  levő  valamennyi  berendezés, 
felszerelés,  ingóságok  Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata,  a  15.5.  pontban 
nevesített  ingatlan,  s  a  benne  lévő  valamennyi  felszerelés,  berendezés  és  ingóság 
Nagykarácsony Község Önkormányzata, a 15.7. pontban nevesített ingatlan és benne 
lévő berendezés s ingóság Aba Nagyközség Önkormányzata tulajdonában áll. 

15.9. A  15.2.  -  15.3.  pontban  rögzített  vagyontárgyak  felett  Perkáta  Nagyközség 
Önkormányzata  a  15.5.  pont  szerinti  vagyontárgyak  felett  Nagykarácsony  Község 
Önkormányzata jogosult rendelkezni azzal, hogy 2009. július 1-i időpontot követően a 
Társult  Önkormányzatok  általi  közös  beruházásból,  beszerzésből  származó 
vagyonnövekmény  Perkáta  -  Nagykarácsony  Intézményi  Köznevelési  Társulás 
tulajdonát képezi. 

A 15.7. pont alatti vagyontárgyak feletti rendelkezési jog Aba Nagyközség Önkormányzatát 
illeti  meg,  a  2011.  augusztus  31-napját  követő  társult  Önkormányzatok  általi  közös 
beruházásból,  beszerzésből  származó  vagyonnövekmény  Perkáta-Nagykarácsony  –  Aba 
Közoktatási  Intézményi  Társulás  tulajdonát  képezi  a  társult  Önkormányzatok  együttes 
rendelkezési joga mellett.   

16. A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog:

Az ingóvagyont az Általános Művelődési Központ leltára tartalmazza. 

Az  Általános  Művelődési  Központ  a  15.  pont  szerint  rendelkezésére  bocsátott 
vagyontárgyakat  a  köznevelési  feladatok,  továbbá  közművelődési  feladatok 
ellátásához  szabadon  használhatja,  de  nem  idegenítheti  el  és  nem  terhelheti  meg 
azokat.

Az Általános Művelődési Központ a rendelkezésére álló oktatói és nem oktatói célú 
helyiségeket  –  egy oktatási  évnél  nem hosszabb – határozott  időre  bérbe  adhatja, 
amennyiben ez nem akadályozza az alaptevékenység végzését.
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Az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat 7.1, 8.1, 8.3, 12.1.1-12.1.10, 12.1.21, 12.1.23, 
12.1.24-12.1.30, 15.1, 15.4, 15.6 pontjai jelen határozat elfogadásával hatályukat vesztik.

A képviselő-testület  az Alapító Okirat  egységes  szerkezetbe foglalására felhatalmazza  dr. 
Lakos László jegyzőt.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2013. január 15.

III. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
Harmadik napirendi pontunk az egyebek. Két megállapodás tervezet van a képviselő-testület előtt. 
A  közoktatási  intézmény  állami  átvétele  miatt  szükséges  az  iskola-egészségügyi  megállapodás 
módosítása. Az egyik megállapodás a Perkáta-Nagykarácsony-Aba Általános Művelődési Központ, 
a másik a Perkáta-Nagykarácsony-Aba Általános Iskola keretében ellátandó iskola-egészségügyi 
feladatok ellátására vonatkozik. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben 
nincs, javaslom elfogadásra a Perkáta-Nagykarácsony-Aba Általános Iskola és az Önkormányzat 
közötti  iskola-egészségügyi  ellátásra  vonatkozó  megállapodás  módosítását.  Aki  ezzel  egyetért, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A  képviselő-testület  5  igen  szavazattal,  0  nem  szavazattal,  1  tartózkodással  az  alábbi 
határozatot hozza:

3/2013. (I. 9.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  iskola-egészségügyi 
ellátásról  szóló  26/1997.  (IX.  3.)  NM  rendelet  alapján  elfogadta  a  Perkáta-
Nagykarácsony-Aba  Általános  Iskola  valamint  Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata 
között,  az  iskola-egészségügyi  ellátásra  vonatkozó  megállapodás  módosítását.  A 
megállapodás a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2013. január 9.

Somogyi Balázs polgármester
Javaslom  elfogadásra  a  Perkáta-Nagykarácsony-Aba  Általános  Művelődési  Központ  és  az 
Önkormányzat  közötti  iskola-egészségügyi  ellátásra  vonatkozó  megállapodás  módosítását.  Aki 
ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A  képviselő-testület  5  igen  szavazattal,  0  nem  szavazattal,  1  tartózkodással  az  alábbi 
határozatot hozza:

4/2013. (I. 9.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  iskola-egészségügyi 
ellátásról  szóló  26/1997.  (IX.  3.)  NM  rendelet  alapján  elfogadta   a  Perkáta-
Nagykarácsony-Aba  Általános  Művelődési  Központ  valamint  Perkáta  Nagyközség 
Önkormányzata  között,  az  iskola-egészségügyi  ellátásra  vonatkozó  megállapodás 
módosítását. A megállapodás a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2013. január 9.
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Somogyi Balázs polgármester
Tájékoztatom  a  képviselő-testület  tagjait,  hogy  2012.  december  28-án  történt  meg  az  állami 
adósságkiváltás az önkormányzat kapcsán. Ezen a napon kellett felhatalmazást adni a számlavezető 
bankunk részére azért,  hogy a betétállományt  eljuttassa a Magyar  Államkincstárnak.  Ebben 791 
ezer euró és 20 millió Ft adósságot váltott ki az állam a Raiffeisen Bank felé. 50 ezer euró betétet a 
Raiffeisen Bank a mi utasításunkra juttatott el a Magyar Államkincstárhoz. Kérdezem a képviselő-
testület tagjait, hogy egyebek napirendi pontban van-e kérdés, hozzászólás?

Laki Ferenc képviselő
 Közérdekű  kérdéseket  szeretnék  feltenni.  Miért  nem  teszik  ki  Perkáta  elejére  és  végére  a 
súlykorlátozó  táblát  a  kamionok miatt?  Szőke Imre  Andor volt  képviselő  kérését  tolmácsolom. 
Szeretné ha kiírnák a Pénzügyi Bizottság tagjainak a névsorából. A lakosok érdeklődnek arról, hogy 
a szelektív hulladékgyűjtés során milyen eszközt, zacskót fognak kapni? Ezt ki fogja biztosítani és 
fizetni? Polgármester úr említette korábban az 5000 Ft összegű képviselői hozzájárulást a focihoz. 
Ebből lesz valami? Én befizetem. A közelmúltban történt egy eset. Amikor itt volt a francia és a 
FÜPE mikulás, akkor a francia mikulás jelezte, hogy szeretne felülni a FÜPE mikulás hintójára és 
körbejárni a falut. Állítólag erre a polgármester úr nem adta meg az engedélyt. A közelmúltban egy 
szomorú eset történt Magyarországon, ahol a Jobbikos úriember a parlamentben zsidó feliratkozást 
tett.  Ebből egy országos tüntetés szerveződött  a parlament  előtt.  Ezt helyeslem is. Azt kérem a 
képviselő-testületben  ülő  FIDESZ-es  társaimtól,  hogy keményen  határolódjanak  el  Bayer  Zsolt 
véleményétől. 

Somogyi Balázs polgármester
2012.  június  28-i  útátadást  követően  felmerült  a  súlykorlátozó  táblák  kihelyezése,  de  hivatalos 
döntést nem fogadott el a képviselő-testület. Ha érkezik javaslat, akkor tárgyalni fogjuk. 
A Szervezeti  és  Működési  Szabályzat  függelékének módosítását  mindenképp megtennénk.  Laki 
Ferenc  képviselő  úr  jelenleg  nem szerepel  egyik  bizottságban  sem.  Képviselő  úr  jelezte,  hogy 
mindkét bizottságban szeretne részt venni. Javaslom Laki Ferencet a Pénzügyi Bizottság tagjának.
A decemberi képviselő-testületi ülésen egy tájékoztató hangzott el Molnár Tibortól, a Dészolg Kft. 
képviselőjétől a hulladékszállításra vonatkozóan. A mai napon kaptam egy anyagot a Vertikál Zrt-
től,  amelyben  kérik,  hogy  az  önkormányzat  információs  rendszerén  keresztül  tájékoztassuk  a 
lakosságot. A tájékoztatásban szerepel a települési szilárd hulladék elszállításának gyakorisága, az 
igénybe veendő gyűjtőedényzet típusai, illetve a gyűjtőedényekben elhelyezhető települési szilárd 
hulladék maximális nagysága, valamint az is, hogy a zöldhulladék, a papírhulladék és a pet palack 
szelektív gyűjtése hogyan fog zajlani. 
A Perkáta Sportegyesület  támogatására nem felszólítás hanem felkérés történt.  Az elnök úr egy 
szponzorációs program elindításával szeretné a kieső bevételeket pótolni,  amelyek a szolgáltatás 
színvonalának  megtartásához,  az  edző biztosításához  szükségesek.  Azt  a  javaslatot  dolgozta  ki, 
hogy ha tizenöt magánszemély, vállalkozó támogatná havi 5000 Ft-tal a sportegyesület utánpótlás 
nevelési programját, akkor tudnák biztosítani a sport megfelelő színvonalát. Jelezni fogom elnök 
úrnak, hogy a szponzorációs programban való részvételi szándékát.
A francia mikulással kapcsolatos kérdésre leginkább a francia mikulás tudna válaszolni. A FÜPE 
képviselőjének  jeleztem  azt,  hogy  szerintem  a  település  életében  illetve  a  francia  kapcsolat 
szervezésében szerencsésebb lenne, ha a FÜPE mikulásban a francia kapcsolat nem jelenne meg. 
Nekem a francia mikulás nem jelezte azt, hogy szeretne felülni a FÜPE hintójára.
Az utolsó témakörben képviselő úr egy anyagot készített elénk, amely egy politikai célzatú ügy. A 
képviselő-testület  tagjai  közül  négy  olyan  személy  van,  aki  a  FIDESZ támogatásával  indult  a 
választáson. Úgy gondolom, hogy ebben a teremben nem FIDESZ-es képviselőként ülünk. Ha azt 
kérdezi képviselő úr, hogy ki az aki a Bayer Zsolt cikkétől elhatárolódik, ki az aki olvasta, ki az aki  
nem ért vele egyet, úgy gondolom, hogy több kormánypárti politikus elmondta az ezzel kapcsolatos 
véleményét.  Tegnap  előtt  volt  Navracsics  Tibor  miniszterelnök  helyettes  úr  interjúra  a  cikkre 
vonatkozóan, az ő véleményét személy szerint el tudom fogadni. A cikk nem egyezik azzal, amit a 
kormánypárt elmond. Ha képviselő úr kéri, hogy szó szerint kerüljön jegyzőkönyvbe, akkor ennek 
szó szerint el kell hangoznia.
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Laki Ferenc képviselő
Igen.

Somogyi Balázs polgármester
Ha gondolja képviselő úr akkor olvassa fel a cikket és ez a dokumentum bekerül az anyagba. Azért 
nem értem az elhatárolódásra való felkérést,  mert  úgy gondolom, hogy a képviselő-testület  már 
mutatott ebben a témában véleményt. Ha azt akarja képviselő úr, hogy a testületi ülés része legyen, 
akkor fel kell olvasnia.

Laki Ferenc képviselő
Kérem,  hogy szó szerint  legyen a jegyzőkönyvben  amit  felolvasok.  Kérem Fideszses képviselő 
társaimat, hogy határolódjanak el és egyben ítéljék el Bayer Zsolt Fideszes alapító tag magatartását 
és rasszista, kirekesztő újságcikkét amely 2013. január 5-én Álláspont címmel jelent meg a Magyar 
Hírlap hasábjain.

Somogyi Balázs polgármester
Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. 

Szilasy László képviselő
Nem kérem, hogy felolvassa Laki úr a teljes cikket. Elfogadom úgy, ahogy a felhívás szó szerint 
elhangzott és a jegyzőkönyv mellékleteként szerepel a cikk. Ha egy beadványa van képviselő úrnak, 
akkor én szívesen segítek a helyesírási hibák kiküszöbölésében, de egyébként a számítógép pirossal 
jelzi  a  hibákat.  Tartalmával  kapcsolatban  van  egy  ellenérzésem.  Naponta  megtehetnénk 
elhatárolódásokat a mai világban. Ezt a cikket nem is olvastam, ma mondta valaki, hogy megjelent.  
Úgy érzem, hogy felfújunk valamit.  Engem sokkal jobban érdekel  most  az intézmény sorsa,  az 
emberek sorsa. Magával az alapgondolattal egyet értek, az emberi élet szent és sérthetetlen az én 
számomra, ezért vagyok pedagógus, ezt én nem akarom mindennap bizonygatni. Úgy gondolom, 
hogy  az  én  életemben  nincs  arra  szükség,  hogy  én  ezektől  elhatárolódjak,  alapvetően  messze 
vagyok ezektől a dolgoktól. Az életem Perkáta lakosságának bizonyítja azt, hogy a magam részéről 
semmi fajta kisebbségi ellenérzés nem feltételezhető, hiszen amióta itt dolgozom pedagógusként 
mondhatjuk azt, hogy a kisebbség gyermekeivel foglalkozom. 

Laki Ferenc képviselő
Említetted, hogy fel van fújva az ügy. A Jobbikos kijelentette ezt a dolgot a parlamentbe, a Fidesz 
buszokat küldött az egész országból. Ez volt igazából a felfújás.

Somogyi Balázs polgármester
Korábban  feltettem  egy  javaslatot  az  SZMSZ  függelékének  módosítására.  Javasoltam,  hogy  a 
képviselő-testület Laki Ferenc képviselő urat a Pénzügyi Bizottság tagjai közé válassza meg. Kérem 
a  képviselő-testület  tagjainak  a  hozzászólásait.  Kérdezem képviselő  urat,  hogy  vállalja-e  ezt  a 
feladatot?

Laki Ferenc képviselő
Igen vállalom, és ha lehetséges akkor a Szociális és Egészségügyi Bizottságban is szeretnék tagként 
jelen lenni. 

Somogyi Balázs polgármester
Képviselő  úrnak  jeleznie  kell  a  szavazásban  való  érintettségét.  A  képviselő-testület  adhat 
felhatalmazást arra, hogy ön is szavazhasson magára. Aki támogatja Szőke Imre Andor helyett Laki 
Ferenc felvételét az 1. számú függelékbe, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
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A  képviselő-testület  4  igen  szavazattal,  0  nem  szavazattal,  1  tartózkodással  az  alábbi 
határozatot hozza:

5/2013. (I. 9.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete „a képviselő-testület és szervei 
szervezeti  és  működési  szabályzatáról”  szóló  11/2007.  (IV.  04.)  számú  rendelet  1. 
számú függelékét az alábbiak szerint módosítja:

KÉPVISELŐ-TESTÜLET TAGJAINAK NÉVSORA

Somogyi Balázs polgármester

Dr. Tóth Ferenc alpolgármester

Szilasy László képviselő-testületi tag

Rajcsányi László József képviselő-testületi tag

Ujfalusi Pál képviselő-testületi tag

Kovács Ferenc képviselő-testületi tag

Laki Ferenc képviselő-testületi tag

Somogyi Balázs polgármester
Aki  egyetért  azzal,  hogy Laki  Ferenc  képviselő  úr  a  Pénzügyi  Bizottság  tagja  legyen,  kérem, 
kézfelemeléssel jelezze.

A  képviselő-testület  4  igen  szavazattal,  0  nem  szavazattal,  1  tartózkodással  az  alábbi 
határozatot hozza:

6/2013. (I. 9.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
A Képviselő-testület  a  Pénzügyi  Bizottság  tagjává  választja  Laki  Ferenc  képviselő-
testületi  tagot  és  egyben  „a  képviselő-testület  és  szervei  szervezeti  és  működési 
szabályzatáról” szóló 11/2007. (IV. 04.) számú rendelet 2. számú függelékében szereplő 
Pénzügyi Bizottság tagjainak névsorát az alábbiak szerint módosítja:

A képviselő-testület állandó bizottságai

Pénzügyi Bizottság:

Elnök: Rajcsányi László József képviselő-testületi tag

Tagok: Ujfalusi Pál képviselő-testületi tag

             Szilasy László képviselő-testületi tag

           Kovács Ferenc képviselő-testületi tag

             Laki Ferenc képviselő-testületi tag

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2013. január 9.
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Somogyi Balázs polgármester
Aki egyetért  azzal,  hogy Laki  Ferenc képviselő úr  a  Szociális  és  Egészségügyi  Bizottság  tagja 
legyen, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A  képviselő-testület  0  igen  szavazattal,  2  nem  szavazattal,  3  tartózkodással  az  alábbi 
határozatot hozza:

7/2013. (I. 9.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  úgy  határozott,  hogy  nem 
támogatja  Laki  Ferenc  képviselő-testületi  tag  Szociális  és  Egészségügyi  Bizottságba 
való megválasztását.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2013. január 9.

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

Jóvári Györgyné perkátai lakos
Egy kérdésem lenne  a  Művelődési  Házzal  kapcsolatban.  A civil  szervezetek  ott  tartják  a  havi 
gyűléseiket. Hogy van a nyitvatartás ideje? Eddig ha hat vagy nyolc óráig érezték jól magukat a 
klubban az idősek, akkor addig maradhattak, de most már öt órakor össze kell szedni a dolgaikat és 
hazamenni. Ez olyan nagy dolog lenne, hogy  a vezető kapna egy kulcsot és addig maradhatnának, 
ameddig jól érzik magukat?

Somogyi Balázs polgármester
Ezt a kérdést továbbítom az intézményvezető felé. Nem tudok az öt órai zárásról. Erről kérni fogok 
egy tájékoztatást. Én a hat és nyolc órás zárásról tudok. Egy konkrét esetet tud mondani?

Jóvári Györgyné perkátai lakos
A tegnapi napon volt a Nyugdíjasok Baráti Körének a pótszilveszteri ünnepsége és már öt órakor 
haza kellett menniük. Körülbelül harminc ember jelent meg, de a többiek azért nem jöttek el, mert 
öt órakor úgyis haza kell menni.

Somogyi Balázs polgármester
Érkezett feléjük ilyen jelzés, hogy öt óráig lehetnek benn?

Jóvári Györgyné perkátai lakos
Én  ezt  a  nyugdíjasoktól  tudom.  Konkrétan  tudom,  hogy  ez  a  civil  szervezet  sok  saját  holmit 
vásárolt, amit a Művelődési Házban tárolt, de ezeket is el kellett vinniük.

Somogyi Balázs polgármester
Erről tudok. Több civil  szervezetet  is megkértünk,  hogy vigyék el  az eszközeiket.  Amennyiben 
nincs több hozzászólás, a testületi ülést bezárom.
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Több  hozzászólás  nem  hangzott  el,  Somogyi  Balázs  polgármester  a  testületi  ülést  17:50 
perckor bezárta.

 

Somogyi Balázs Dr. Lakos László
   polgármester           jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

      Dr. Tóth Ferenc                   Rajcsányi László József
                 képviselő                   képviselő 
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