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Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A 2013. február 20-án 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi 
ülésről

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal ülésterme

Jelen vannak: 
Somogyi  Balázs  polgármester,  dr.  Tóth  Ferenc,  Rajcsányi  László  József,  Kovács  Ferenc, 
Ujfalusi Pál, 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.  Szilasy  László  képviselő  úr  jelezte  távolmaradását.  Javaslatot  teszek  a  jegyzőkönyv 
hitelesítőkre Kovács Ferenc és Laki Ferenc 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 képviselő-testület tagjai közül hatan leadták vagyonnyilatkozatukat, Laki Ferenc képviselő urat 
szólítom fel nyilatkozattételre.

Laki Ferenc képviselő
Pótolni fogom a hét folyamán.

Somogyi Balázs polgármester
Köszönöm. Javaslom elfogadásra a napirendet a kiküldött meghívó szerint. 

NAPIRENDI PONTOK

1. Polgármesteri beszámoló az aktuális eseményekről
2. „A  Perkáta-Nagykarácsony-Aba  ÁMK  Szivárvány  Óvodája  felújítása  vállalkozási 

szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntéshozatal
3. Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  2013.  évi  költségvetési  rendelettervezetének 

megtárgyalása
4. Az intézményi étkezési térítési díjakról szóló 7/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet 

módosítása
5. Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  és  a  Klebelsberg  Intézményfenntartó  Központ 

között  létrejövő  vagyonkezelési  szerződés  tervezet  és  használati  szerződés  tervezet 
megtárgyalása

6. Bankszámlanyitással kapcsolatos döntéshozatal
7. Tájékoztatás  a  Dunaújvárosi  Rendőrkapitányság  vezetője  személyében  történő 

változásról
8. Kistérségi feladatokkal kapcsolatos döntéshozatal
9. Egyebek
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Somogyi Balázs polgármester
Kérdezem a képviselő-testület  tagjait,  hogy egyéb napirendi pontra van-e javaslat? Amennyiben 
nincs, javaslom elfogadásra a napirendet. 

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

I. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
Első napirendi pontunk polgármesteri beszámoló az aktuális eseményekről. 2013. január 10-én a 
Dunaújvárosi Járási Hivatal vezetősége tekintette meg hivatalunkat. Perkáta Járási Kirendeltségen 
Omodi Dóra kirendeltségi ügyintéző látja el a Dunaújvárosi Járási Hivatal feladatait. 
2013.  január  11-én  a  Dunaújvárosi  Vízi  Társulat  ügyvezető  igazgatója,  Magulesz  Gabriella 
látogatott  el  hozzánk.  A látogatás  alatt  egy  bejárás  is  történt  a  tavalyi  évben  általuk  elvégzett 
munkálatokra vonatkozóan a Perkátai vízfolyással kapcsolatban. 
2013. január 15-én vettem részt egy fogadáson, amelyen az új Kínai Népköztársasági Nagykövet 
bemutatása történt. 
2013. január 16-án a Dunaújvárosi Járás Helyi Védelmi Bizottsága alakult meg, melynek elnöke a 
Dunaújvárosi Járási Hivatal vezetője.
2013. január 23-án a magyar  kultúra napja alkalmából  a faluházban Rékasi Károly előadásában 
Wass  Albert  est  került  megrendezésre.  A  rendezvény  Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata,  a 
Perkáta-Nagykarácsony-Aba ÁMK és a Perkátai Irodalmi Kör szervezésében, a TÁMOP-3.2.4.A-
11/1-2012-0040  azonosítójú,  „56  ok,  amiért  érdemes  olvasni  Perkátán”  elnevezésű  irodalmi 
pályázat szakmai és anyagi támogatásával valósult meg.
2013.  január  29-én  a  Mezőföldi  Híd  Térségfejlesztő  Egyesület  tartotta  ülését,  ahol  az  idei 
költségvetés elfogadására került sor.
2013. február 4-én újabb perkátai szépkorú polgárt köszöntött az önkormányzat. Viczkó Istvánt 90. 
születésnapja alkalmából köszöntötte Somogyi Balázs polgármester.
2013. február 5-én a Perkáta-Nagykarácsony-Aba ÁMK Szivárvány Óvodája felújítása vállalkozási 
szerződés  keretében  című  közbeszerzési  eljárással  kapcsolatban  tárgyalás  zajlott  az  ajánlatokat 
benyújtó cégekkel.
2013. február 6-án az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás tartotta ülését. 
2013. február 7-én a KEOP – 2012-5.5.0/B „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás
hasznosítással kombinálva” című pályázat aláírása történt meg.
2013. február 13-án délután érkezett Perkátára dr. Rétvári Bence, a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium  parlamenti  államtitkára.  18  órától  államtitkár  úr  nyílt  fórumot  tartott,  ahol  a 
kormányzat és a minisztérium elmúlt két és fél éves munkáját mutatta be. Több aktuális témára is 
kitért,  mint  az  önkormányzatok  adósságkiváltása,  a  devizahitelesek  megsegítése,  a 
közfoglalkoztatási  program  adójogszabályi  változásai,  családi  adókedvezmény  bevezetése.  Az 
elmúlt képviselő-testületi ülésen szó volt a perkátai pormentes és nem pormentes utak kezeléséről. 
Ezek az utak rossz állapotban vannak, ezért ajánlatokat kértünk mind az eddig saját magunk által 
megvalósított  hideg  aszfaltos  technikával  végzett  anyag  beszerzésére,  illetve  a  nem pormentes 
utaknak a kezelésére. Több utca javítása is felmerül, mint például a Petőfi S. utca, a Sallai I. utca, a  
Táncsics M. utca, a Sajtos köz. A gépi munkával kapcsolatos ajánlatkérések már megtörténtek. 
Megkerestük  a  súlykorlátozó  táblák  kihelyezésével  kapcsolatban  a  Magyar  Közút  Kft.  megyei 
vezetőjét,  Hajnal  Jánost.  Február  8-án végeztünk forgalomszámlálást  délelőtt  8 órától  10 óráig. 
Összesen egy olyan nehézgépjármű haladt  át  a településen,  amelynek nem itt  van a telephelye.  
Február 28-án kerül sor a bejárásra. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. 
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II. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
Második  napirendi  pontunk a Perkáta-Nagykarácsony-Aba ÁMK Szivárvány Óvodája  felújítása 
vállalkozási szerződés keretében tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntéshozatal. Perkáta 
Nagyközség Önkormányzata a tárgyban jelzett, és pályázati támogatásból megvalósuló beruházás 
kivitelezése  tárgyában  a  Kbt.  122.  §.  (7)  bekezdése  a)  pontja  szerinti,  hirdetmény  nélküli 
tárgyalásos  eljárást  indított.  Az  eljárást  megindító  felhívás  az  ajánlattételre  felkért  szervezetek 
részére  2012.  december  28.  napján  került  megküldésre.  Ajánlatkérő  2013.  január  4.  napján  az 
ajánlattevők részére közvetlenül megküldött dokumentumokkal az eljárást megindító felhívást és 
dokumentációt módosította. A módosított ajánlattételi határidő 2013. január 25. napja volt. 
Az  ajánlattételre  felkért  szervezetek  a  következők  voltak:  City  –  Comfort  Kft.  (8000 
Székesfehérvár, KÖFÉM ltp. 18.), Tacsiba Kft. (8000 Székesfehérvár, Olaj utca 27/1.) és a Vértes 
Komfort Kft. (8060 Mór, Tábor utca 12. ). Az ajánlattételi határidő 2013. január 25. napján 10:00 
óra volt.  Az ajánlattételi  határidőre a három ajánlattételre felkért  szervezet benyújtotta ajánlatát. 
Ajánlatkérő 2013. február 1. napján hiánypótlási felhívást küldött ki. A hiánypótlási határidő 2013. 
február  5.  napján  9:00  óra  volt.  Az  ajánlattevők  közül  egyedül  a  City  –  Comfort  Kft. (8000 
Székesfehérvár,  KÖFÉM ltp.  18.)  ajánlattevő  nyújtott  be  hiánypótlást  2013.  február  5.  napján. 
Amennyiben a képviselő-testület elfogadja a City-Komfort Kft. árajánlatát, akkor a szerződéskötés 
várható időpontja március 7-e, a területátadás időpontja március 18-a, a tényleges munkakezdés 
ideje március 25-e, a munkálatok befejezési határideje június 30-a, az elszámolás határideje július 
31-e. A Bíráló Bizottság ma 15:00 órakor tartotta ülését. Kérem Jegyző urat, hogy tájékoztassa a 
képviselő-testületet a bizottság döntéséről.

Dr. Lakos László jegyző
Perkáta Nagyközség Önkormányzata közbeszerzési Bíráló Bizottsága a „Perkáta - Nagykarácsony - 
Aba ÁMK  Szivárvány Óvodája (2431 Perkáta,  Bocskai  u.  2.)  felújítása  vállalkozási  szerződés 
keretében”  tárgyában  folyamatban  lévő  közbeszerzési  eljárást  javasolja  eredményesnek 
nyilvánítani.  A Bíráló Bizottság nyertes  ajánlattevőnek javasolja  kihirdetni  a  City-Komfort  Kft. 
(8000 Székesfehérvár, KÖFÉM ltp. 18.) ajánlattevőt. 

Rajcsányi László József képviselő
A Pénzügyi  Bizottság  tárgyalta  a  témát  és javasolja  elfogadásra  a  képviselő-testületnek a  City-
Komfort Kft. árajánlatát.

Somogyi Balázs polgármester
Kérem a képviselő-testület  tagjainak a hozzászólásait.  Amennyiben nincs, javaslom a képviselő-
testületnek,  hogy  a  közbeszerzési  eljárást  nyilvánítsa  eredményesnek  és  nyertes  ajánlattevőnek 
hirdesse ki a City- Komfort Kft-t. Aki ezzel egyetért,  szavazzon igennel. A képviselő-testület az 
eljárást  lezáró  döntés  meghozatalakor  név  szerinti  szavazást  köteles  tartani  a  Kbt.  22.  §.  (5) 
bekezdésében foglaltakra figyelemmel.

Kovács Ferenc képviselő
Igen.

Laki Ferenc képviselő
Igen.

Rajcsányi László József képviselő
Igen.

Somogyi Balázs polgármester
Igen.
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Dr. Tóth Ferenc alpolgármester
Igen.

Ujfalusi Pál képviselő
Igen.

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

14/2013. (II. 20.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  megtárgyalta  az   eljárást 
lezáró döntés  meghozatalára   vonatkozó előterjesztést  a  „Perkáta  -  Nagykarácsony - 
Aba ÁMK  Szivárvány Óvodája (2431 Perkáta, Bocskai u. 2.) felújítása vállalkozási 
szerződés keretében” tárgyában folyamatban lévő közbeszerzési eljárásban.

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a fenti eljárást eredményesnek 
nyilvánítja  és  nyertes  ajánlattevőnek  a  City-Komfort  Kft.  (8000  Székesfehérvár, 
KÖFÉM ltp. 18.) ajánlattevőt hirdeti ki.

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, 
hogy az előterjesztés mellékletét képező összegezéssel az eljárás eredményét hirdesse 
ki,  a  szerződéskötési  tilalmi  időszak  lejártát  követően  a  nyertes  ajánlattevővel  a 
szerződést  kösse  meg,  az  eljárás  eredményéről  szóló  tájékoztatót  tegye  közzé  a 
Közbeszerzési Értesítőben.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2013. február 20.

III. NAPIRENDI PONT

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

Rajcsányi László József képviselő
A Pénzügyi  Bizottság  tárgyalta  a  költségvetés  tervezetet  és  javasolja  elfogadásra  a  képviselő-
testületnek. 

Dr. Lakos László jegyző
A múlt héten kiküldött előterjesztéshez képest egy változtatást javaslok a rendelettervezet szöveges 
részében, azért, mert amikor ezt a rendeletet kiküldtük nem voltunk minden információ birtokában. 
Úgy  terveztük  az  egyenleget  0  Ft-ra,  hogy  a  bevételek  közé  beterveztük  az  önkormányzat 
működőképessége  megőrzését  szolgáló  kiegészítő  támogatást,  amely  a  Költségvetési  törvény 4. 
számú mellékletében szerepel,  a IV. pont alatt.  Több településen is  előfordul  az a  helyzet,  ami 
Perkátán  is,  hogy  a  feladatfinanszírozás  keretében  a  kötelező  feladatokra  biztosított  állami 
támogatások, normatívák nem minden esetben fedezik az összes kiadást. Ezeknél a településeknél a 
törvény  4.  számú  melléklete  IV.  pontjában  szereplő  kiegészítő  támogatás  az,  amit  a 
Belügyminisztérium az  önkormányzatoknak  pótlólag  biztosítani  kíván.  Ezt  oly  módon  kívánják 
rendezni,  hogy a Kormányhivatalok  a  beérkező költségvetéseket  összesítik  és  kiszűrik  azokat  a 
településeket, akik működési forráshiányosak. Ezt fogják a Belügyminisztérium felé terjeszteni és 
ott fog döntés születni ezzel kapcsolatban. Ezért javaslom azt, hogy a rendelettervezet első oldalán 
lévő költségvetési bevétel főösszegét bontsuk meg két részre, a működési költségvetési bevételekre 
és  az  önkormányzat  működőképessége  megőrzését  szolgáló  kiegészítő  támogatásra  azért,  hogy 
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látszódjon a forráshiány. Ezzel kapcsolatban a Belügyminisztériumot fogjuk megkeresni, hogy ezt a 
finanszírozási forrást bocsássa a település rendelkezésére. 

Somogyi Balázs polgármester
Ez a költségvetés elég szűk, tehát felújításokra, karbantartásokra aránylag kevés összeget különít el. 
Egy jelentős projekt önrésze szerepel benne, ez a Szivárvány Óvoda felújítása. 

Dr. Lakos László jegyző
A Pénzügyi Bizottsági ülésen elhangzott kérdésként, hogy az előző évek költségvetéséhez képest 
hogyan alakulnak a működési bevételek. Erről elmondható az előterjesztés 1. és 2. számú melléklete 
alapján,  hogy a  működési  bevételeink  az  összbevétel  mindössze  10,4  %-át  teszik  ki,  az  állami 
támogatások összege 85 %. Emiatt van kicsi mozgástere az önkormányzatnak és ezért a kötelező 
feladatokon  kívül  semmiféle  plusz  feladatot  nem tud  vállalni.  Sőt,  mivel  a  kötelező  feladatok 
finanszírozása  is  szűkösre  sikerült,  ezért  kényszerül  erre  a  pótlólagos  támogatási  igényre  az 
önkormányzat. Ez az arány az előző években más volt, hiszen volt a személyi jövedelemadónak 
helyben maradó része, volt egyéb támogatás is, ami az adóerő képesség kiegyenlítését szolgálta. 
Ezek a támogatási formák az idei évben megszűntek. 

Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben  nincs  több  hozzászólás,  javaslom  elfogadásra  a  2013.  évi  költségvetés 
megállapításáról szóló rendeletet. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

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

1/2013. (II. 21.) képviselő-testületi rendelet
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta „a 2013. évi költségvetés 
megállapításáról” szóló rendeletet. A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

IV. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
Negyedik  napirendi  pontunk  „az  intézményi  étkezési  térítési  díjakról”  szóló  7/2007.  (III.  30.) 
önkormányzati rendelet módosítása. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.

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

Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben  nincs  több  hozzászólás,  javaslom  elfogadásra  az  önkormányzat  által  fenntartott 
intézményeknél alkalmazott élelmiszer nyersanyagnormáról szóló határozati javaslatot. Aki ezzel 
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

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

15/2013. (II. 20.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata  Képviselő-testülete  elfogadta  az Önkormányzat  által 
fenntartott intézményeknél alkalmazott élelmiszer nyersanyagnormákat az alábbiak szerint:

6



                            Intéz
mény megnevezése: 2013. 

január
2013. 
április

2013.
szeptember

Szociális intézmény:
- idősek napközi otthona
   reggeli, uzsonna
  ebéd

Oktatási intézmény:
- óvodai ellátás
  tízórai, ebéd, uzsonna

- iskola napközi otthon
  tízórai, ebéd, uzsonna

- iskola menza
  ebéd

    240
    294
         

338

411

272

247
303

348

423

280

252
309

355

432

286

A nyersanyagárak az áfát nem tartalmazzák.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2013. február 20.

Somogyi Balázs polgármester
Javaslom elfogadásra a rendelet módosítását. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

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

2/2013. (II. 21.) képviselő-testületi rendelet
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta „az intézményi étkezési 
térítési díjakról” szóló 7/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosítását. A módosító 
rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

V. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
Ötödik  napirendi  pontunk  Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  és  a  Klebelsberg 
Intézményfenntartó  Központ  között  létrejövő  vagyonkezelési  szerződés  tervezet  és  használati 
szerződés tervezet megtárgyalása. Két anyag került kiküldésre, de ránk csak a használati szerződés 
vonatkozik. Ahogy látható a szerződés első oldalán, a 3000 fő feletti lélekszámú települések esetén 
a  köznevelési  intézményt  az  önkormányzat  üzemelteti,  ez  a  mi  esetünkben  az  általános  iskolát 
jelenti.  Az általános iskolával  kapcsolatos  használati  szerződést  kell  megkötnünk a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központtal. Amennyiben elfogadja a képviselő-testület a szerződést, akkor az 
iskola épületét ingyenesen használatba adjuk a KIK számára. 2013. január 1-jétől Magyarországon 
valamennyi  alapfokú  és  középfokú  iskola  életében  fenntartó  váltás  következett  be.  Számtalan 
iskolában  a  fenntartóváltás  mellett  az  intézmények  üzemeltetése  is  megváltozott.  A  Perkáta, 
Nagykarácsony és Aba közoktatási intézményeit sem kerülték el a változások.  Az alapfokú oktatást 
végző intézmények állami fenntartásba kerültek, a nagykarácsonyi iskola üzemeltetése is az állam 
feladatai  közé  került.  E  folyamat  eredményeként  a  Perkáta-Nagykarácsony-Aba ÁMK többcélú 
közoktatási társulás maradt a régi formájában a nagykarácsonyi,  abai és perkátai óvodákkal és a 
perkátai művelődési központtal. Az iskolák új intézményként várhatóan, egy OM azonosítóval, a 
2012/2013-as  tanév  végéig  együtt  maradnak,  s  a  Dunaújvárosi  Klebelsberg  Intézményfenntartó 
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Központ  gazdasági  irányításával  működnek  tovább.  Kérem  a  képviselő-testület  tagjainak  a 
hozzászólásait.

Rajcsányi László József képviselő
A  Pénzügyi  Bizottság  tárgyalta  a  használati  szerződést  és  javasolja  elfogadásra  a  képviselő-
testületnek.

Laki Ferenc képviselő
Milyen az együttműködés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal?

Somogyi Balázs polgármester
Abszolút rugalmas, nagyon együttműködőek, segítőkészek. Amennyiben nincs több hozzászólás, 
javaslom elfogadásra a használati szerződést. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

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

16/2013. (II. 20.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta az önkormányzat és 
a  Klebelsberg  Intézményfenntartó  Központ  között  kötendő  használati  szerződést, 
melyben  az  önkormányzat  használatba  adja,  a  KIK  használatba  veszi  a  Perkáta-
Nagykarácsony-Aba Általános Iskola épületét. A szerződés a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2013. február 20.

VI. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
Hatodik napirendi pontunk bankszámlanyitással kapcsolatos döntéshozatal. Az önkormányzat 2008. 
decemberében a Raiffeisen Bank Zrt-t választotta számlavezető bankjának. Kedvező feltételekkel 
tudtuk a kötvénykibocsátást megvalósítani. Az elmúlt év végén számos probléma adódott a kötvény 
kezelésével kapcsolatban. Nem egyezett az álláspontunk a bankkal, például a devizanemben való 
tartásra,  a  különböző  kamatfizetési  összegekre  vonatkozóan.  Ígéret  volt  arra,  hogy  pályázati 
önrészek  biztosításához  forrásokat  engednek  ki  számunkra,  de  ezt  sem  tették  meg.  Az 
önkormányzat nevében ajánlatot kértünk más banktól számlavezetésre vonatkozóan. Az OTP Bank 
Nyrt. által küldött ajánlat került a képviselő-testület elé. Az összehasonlíthatóság miatt a képviselő-
testület tagjai megkapták a Raiffeisen Bank Zrt. jelenlegi díjtételeiről szóló anyagot. Javaslom a 
képviselő-testületnek, hogy fogadja el az OTP Bank Nyrt. ajánlatát a számlavezetésre vonatkozóan. 
Ha  elfogadja  a  testület  a  bank  ajánlatát,  akkor  hozzunk  egy  elvi  döntést  arról  is,  hogy 
folyószámlahitellel kapcsolatos árajánlatot is kérjünk az OTP Banktól. Kérem a képviselő-testület 
tagjainak a hozzászólásait.

Dr. Lakos László jegyző
Nehezen követhető a két anyag, hiszen az egyik ezrelékben a másik százalékban van kifejezve. 
Összehasonlításképpen azt lehet látni, hogy például a bankon belüli belföldi forint átutalás az OTP 
Bank  Nyrt.  árajánlatában  0,03%,  a  Raiffeisen  Bank  Zrt.  árajánlatában  2‰.  Majdnem  egy 
nagyságrenddel drágábbak a Raiffeisen Bank Zrt. díjai. A bankon kívüli belföldi forint átutalás az 
OTP Bank Nyrt. árajánlatában 0,08%, míg a Raiffeisen Bank Zrt-nél ugyanúgy 2‰. Lényegesen 
kedvezőbb az OTP Bank kondíciós listája. Ez is indokolja a bankváltást. Másrészt közel van, itt van 
Dunaújvárosban, illetve a kapcsolattartás is könnyebb lenne.
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Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben  nincs  hozzászólás,  javaslom  az  OTP  Bank  Nyrt.  árajánlatának  az  elfogadását  és 
egyben váltson az önkormányzat számlavezető bankot. Javaslom, hogy az önkormányzat 20 millió 
Ft összegű folyószámla hitelkerettel kapcsolatban kérjen árajánlatot a banktól. Aki ezzel egyetért, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze.

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

17/2013. (II. 20.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta az OTP Bank Nyrt. 
(8001 Székesfehérvár,  Ősz  u.  13.)  számlavezetésre  vonatkozó  árajánlatát  és  egyben 
számlavezető bankjául választja ki.
A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  bankszámla  szerződés 
megkötésére  és  árajánlat  kérésére  20  millió  Ft  összegű  éven  belüli  lejáratú 
folyószámlahitelre vonatkozóan.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2013. február 20.

VII. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármeser
Hetedik napirendi pontunk tájékoztatás a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság vezetője személyében 
történt  változásról.  2012.  november  30-i  hatállyal  megszűnt  Törköly  László  r.  őrnagy  úr 
Dunaújvárosi  Rendőrkapitányság  kapitányságvezetői  megbízása.  2012.  december  1-jei  hatállyal 
Nagy Zoltán r. ezredes urat bízta meg dr. Varga Péter r. ezredes a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság 
kapitányságvezetői  feladatainak  ellátására.  A  Fejér  Megyei  Rendőr-főkapitányság  keresett  meg 
minket azzal, hogy az új vezető személyét a képviselő-testület és az illetékes bizottságok ülésükön 
megtárgyalhassák,  lehetőséget  adva  a  személyes  bemutatkozásnak.  Nagy  Zoltán  r.  ezredesnek 
jeleztem, hogy a képviselő-testület a mai napon tartja ülését. Jelezte, hogy a mai napon nem tud 
részt venni az ülésen. Kérem a képviselő-testület  tagjainak a hozzászólásait.  Amennyiben nincs, 
javaslom,  hogy  a  képviselő-testület  járuljon  hozzá  Nagy  Zoltán  r.  ezredes  Dunaújvárosi 
Rendőrkapitányság kapitányságvezetői kinevezéséhez.

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

18/2013. (II. 20.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  elfogadta  a  Dunaújvárosi 
Rendőrkapitányság  vezetője  személyében  történt  változásról  szóló  tájékoztatót, 
valamint Nagy Zoltán r. ezredes Dunaújvárosi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői 
kinevezését.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2013. február 20.

VIII. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
Nyolcadik  napirendi  pontunk  kistérségi  feladatokkal  kapcsolatos  döntéshozatal.  Az  Adonyi 
Többcélú  Kistérségi  Társulás  2013.  február  6-i  tanácsi  ülésén  több  olyan  kérdés  vetődött  fel, 
amelyhez szükséges települési döntés. Ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban keresett meg minket az 
Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás elnöke. A társulás tartja fenn jelenleg a szociális feladatokkal 
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foglalkozó intézményét,  az Adonyi Kistérségi Szociális Központot, amellyel  kapcsolatban kéri a 
társulás elnöke a testületet,  hogy hozzon döntést arról, részt kíván-e venni szociális feladatokkal 
foglalkozó társulásban 2013.  július  1-je  után.  A Többcélú  Kistérségi  Társulás  számos  feladatot 
látott el az elmúlt években, melyekkel kapcsolatban arról kell döntenünk, hogy az eddig ellátott 
feladatok  (belső  ellenőrzés,  területfejlesztés)  közül  melyikben  működnénk  együtt  más 
településekkel  egy leendő  önkéntes  társulás  keretein  belül.  Javaslom a  belső  ellenőri  feladatok 
ellátását  a  társulás  megszűnése  után.  A Magyar  Állam által  az  MNV Zrt-n  keresztül  kiváltott 
Iváncsai  Tanuszoda épület  átadása után feltételezhetően a  jelenleg,  illetve az elmúlt  időszakban 
költséget  viselő  önkormányzatok  kapnák  ingyenes  tulajdonba  adással  a  tanuszoda  épületet. 
Döntenünk kell  arról,  hogy a tanuszoda épületében a feltételezhetően az MNV Zrt-től  ingyenes 
tulajdonba  adással  tulajdonszerzésben  Perkáta  település  milyen  arányban  kíván  tulajdonrészt 
szerezni. Az előkészítésben a következő költségvetési  arányokat tekinti irányadónak a társulás a 
tulajdonrészek meghatározásánál. Adony 15 %, Beloiannszi 4 %, Besnyő 7 %, Iváncsa 14 %, Kulcs 
9%, Perkáta 16 %, Pusztaszabolcs 26 %, Szabadegyháza 10 %. 2012. december 31-ével a Többcélú 
Kistérségi  Társulás  döntött  a  jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtás  szolgáltatás  megszüntetéséről, 
amelynek keretében kilenc darab perkátai  készülék leszerelése  történt  meg.  Kérem a képviselő-
testület  tagjainak  a  hozzászólásait.  Amennyiben  nincs,  javaslom,  hogy  Perkáta  Nagyközség 
Önkormányzata  vegyen  részt  egy  szociális  feladatokat  ellátó,  több  település  által  fenntartott 
társulásban az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás 2013. június 30-i megszűnése után. Aki ezzel 
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

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

19/2013. (II. 20.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete részt kíván venni egy szociális 
feladatokat  (családsegítés,  gyermekjóléti  szolgálat,  házi  segítségnyújtás,  időskorúak 
nappali  ellátása  stb)  ellátó,  több  település  által  fenntartott  társulásban  az  Adonyi 
Többcélú Kistérségi Társulás 2013. június 30-i megszűnése után.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2013. február 20.

Somogyi Balázs polgármester
Javaslom,  hogy a  képviselő-testület  társulásban  lássa  el  a  belső  ellenőri  feladatokat.  Aki  ezzel 
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

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

20/2013. (II. 20.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata  Képviselő-testülete  társulásban kívánja ellátni  a 
belső ellenőri  feladatokat  az Adonyi  Többcélú  Kistérségi  Társulás  2013.  június 30-i 
megszűnése után.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2013. február 20.

Somogyi Balázs polgármester
Javaslom,  hogy a  képviselő-testület  szerezzen  tulajdonrészt  az  Iváncsa  Község  Önkormányzata 
területén  levő  tanuszodában  a  gyermeklétszám  és  az  eddigi  költségvetési  arányban,  16  %-os 
arányban. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
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A  képviselő-testület  6  igen  szavazattal,  0  nem  szavazattal  és  0  tartózkodással  az  alábbi 
határozatot hozza:

21/2013. (II. 20.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonrészt kíván szerezni az 
Iváncsa Község Önkormányzata területén levő tanuszodában a gyermeklétszám és az 
eddigi  költségviselés  16  %-os  arányában,  amennyiben  azt  a  települések  számára  a 
Magyar Állam, vagy képviselője ingyenes tulajdonba adási eljárás keretében tulajdonba 
adja.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2013. február 20.

IX. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
Kilencedik napirendi pontunk az egyebek.  Egyebek napirendi pontban több téma szerepel.  Első 
téma  a  szennyvízteleppel  kapcsolatos  döntéshozatal.  Az  elmúlt  év  végén  egy  vagyonkezelési 
szerződést fogadott el a képviselő-testület, amelyet a résztulajdonunkban lévő Fejérvíz Zrt. ivóvíz- 
és szennyvízkezelési  feladatot  ellátó vállalkozással  kötöttünk.  Szeretnénk megkeresni  a Fejérvíz 
Zrt-t a Perkáta, Sárosd és Szabadegyháza fenntartásában lévő szennyvízteleppel kapcsolatban azért, 
hogy hasonlóan vagyonkezelési  szerződés formájában a szennyvíztelep üzemeltetését vegye át a 
Fejérvíz Zrt. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom a 
tárgyalások megkezdését a Fejérvíz Zrt-vel a Perkáta, Sárosd és Szabadegyháza tulajdonában lévő 
szennyvíztelep  vagyonkezelési  szerződés  formájában  történő  üzemeltetésére  vonatkozóan,  a 
szerződés előkészítésére. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

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

22/2013. (II. 20.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  úgy  határozott,  hogy 
tárgyalásokat kezd a Fejérvíz Zrt-vel a Perkáta, Sárosd és Szabadegyháza tulajdonában 
lévő  szennyvíztelep  vagyonkezelési  szerződés  formájában  történő  üzemeltetésére 
vonatkozóan. 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2013. február 20.

Somogyi Balázs polgármester
Második téma a Perkáta 400/120 kV-os transzformátor alállomás, külső útépítéshez tulajdonosi és 
közút kezelői  hozzájárulás kérése.  A MAVIR Zrt.  megbízta  a Pöyry Erőterv Zrt-t  az előkészítő 
munkálatok elkészítésével. A mellékelt rajzon látható, hogy hogyan fog kinézni az átadó állomás, 
amellyel kapcsolatban már előszerződésekkel rendelkezik a MAVIR Zrt. Ahhoz, hogy meg tudják 
valósítani a beruházást, a bárányjárási utat szeretnék kiszélesíteni 4,5 méterre. A tervezést végző 
cég tulajdonosi és közút kezelői hozzájárulás kiadása iránt kereste meg a képviselő-testületet.  A 
tulajdonosi hozzájárulást a képviselő-testület, a közút kezelői hozzájárulást a jegyző adja meg.

Dr. Lakos László jegyző
A  törvényi  változások  miatt  a  közút  kezelői  hozzájárulás  megadása  is  a  képviselő-testület 
hatáskörébe tartozik.
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Laki Ferenc képviselő 
Érdeklődni szeretnék, hogy a nehézgépek hol fognak átmenni a falun?

Somogyi Balázs polgármester
Az  öt  számjegyű  bekötőutat  fogjuk  javasolni  közlekedésre  és  a  bárányjárási  útra  fognak 
rákanyarodni.  Amennyiben  nincs  több  hozzászólás,  javaslom  a  tulajdonosi  és  a  közútkezelői 
hozzájárulás megadását. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

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

23/2013. (II. 20.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1. Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  PÖYRY  ERŐTERV  Zrt. 

(1094  Budapest,  Angyal  u.  1-3.)  kérelmére  –  az  ahhoz  csatolt  –  6F121111/1800/O 
Perkáta 400/120 kV-os alállomás, Közúti kapcsolat (Külső út) tervdokumentáció alapján 
– mint Perkáta Nagyközség helyi közútjainak kezelője – „a közúti közlekedésről” szóló 
1988. évi I. törvény alapján – a a 0220 hrsz.-ú önkormányzati út szélesítési munkáihoz, 
illetve a létesítendő alállomás tervezett útcsatlakozásához (0+707,96 sz.) a közútkezelői 
hozzájárulást megadja a következő feltételekkel:

 Építés alatti forgalmi rend
Az építés ideje alatt ideiglenes forgalmi rendet biztosítani kell.
A munkaterületen ép felületű, tisztán tartott közúti jelzéseket kell alkalmazni.

 Általános előírások
- A munkát úgy kell végezni, hogy a közúton közlekedőket indokolatlanul ne akadályozza, 

a személy-és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse.
- A  munkával  érintett  területek  fenntartásáért,  az  esetlegesen  bevetkező  károkért  az 

igénybevevő anyagilag és büntetőjogilag is felelős. 
- A kivitelezés ideje alatt közúti jelzőtáblákat kell a közúton elhelyezni. Ezen szabályt a 

közutakon végzett  munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről szóló 
3/2001. (I. 31.) KöViM rendelete tartalmazza, melyet be kell tartani. 

- A közutat és tartozékait föld-, gép-, szerszám- és anyagtárolásra felhasználni nem szabad.
- A  közút  vízelvezető  rendszerének  működőképességét  az  építés  alatt  is  folyamatosan 

biztosítani  kell.  A  sár  és  egyéb  szennyeződés,  idegen  anyag  eltakarításáról  a 
kivitelezőnek folyamatosan gondoskodni kell.

- Jelen  hozzájárulás  nem mentesít  a  munka  elvégzéséhez  szükséges  egyéb  engedélyek, 
szakhatósági  állásfoglalások,  közmű-tulajdonosi  hozzájárulások  beszerzésének 
kötelezettsége alól. 

- A munkával  érintett  területek  fenntartásáért,  az  útburkolat,  a  közúton  lévő  műtárgy, 
geodéziai jel, illetve úttartozék megrongálódásából származó károkért az igénybe vevő 
anyagilag és büntetőjogilag is felelős. 

A  képviselő-testület  tájékoztatja  az  igénybevevőt,  hogy  az  előírásokat  „a  közúti 
közlekedésről”  szóló  1988.  évi  I.  törvény  36.  §  (1)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás 
alapján – a vonatkozó hatályos jogszabályok és útügyi műszaki utasításrendszer figyelembe 
vételével – a közút állagának védelme és a közúti közlekedés biztonsága érdekében írta elő. 
A megállapított feltételekkel szemben – a hivatkozott törvény 36. § (2) bekezdése alapján – a 
Fejér  Megyei  Kormányhivatal  Közlekedési  Felügyelősége  Útügyi  osztály  (8002 
Székesfehérvár, Petőfi S. u. 5.) mint illetékes I. fokú közlekedési hatósághoz lehet fordulni, 
amely az előírt feltételeket módosíthatja. 
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A képviselő-testület felhívja az igénybevevő figyelmét, hogy amennyiben az ellenőrzés során 
megállapítja,  hogy  a  hozzájárulásban  előírt  feltételektől  eltért,  hatósági  intézkedést 
kezdeményez, amelynek keretében a közlekedési hatóság az igénybevevőt az eredeti állapot 
helyreállítására,  a  hozzájárulásban  előírt  feltételek  betartására,  illetve  a  közút  állagának 
védelme és a forgalom biztonsága érdekében szükséges intézkedések megtételére kötelezheti, 
továbbá pénzbírsággal sújthatja. 

A hozzájárulás  engedélyköteles  létesítmény  esetén  a  létesítési  engedély  érvényességének 
időtartamára szól, nem engedélyköteles létesítménynél egy éven túli munkavégzés esetén a 
feltelek ismételt megállapítását kell kérni.

A hozzájárulás jogalapja „a közúti közlekedésről” szóló 1988. évi I. tv. 36-39. §-a.

2. Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  PÖYRY  Erőterv  Zrt. 
kérelmére  az  ahhoz  csatolt  –  6F121111/1800/O  Perkáta  400/120  kV-os  alállomás, 
Közúti  kapcsolat  (Külső út)  tervdokumentáció  alapján a  0220 hrsz.-ú önkormányzati 
tulajdonban  lévő  út  szélesítési  munkáihoz,  illetve  a  létesítendő  alállomás  tervezett 
útcsatlakozásához (0+7707,96 sz.) a tulajdonosi hozzájárulását megadja.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2013. február 20.

Somogyi Balázs polgármester
Harmadik témánk egy telekértékesítés. Perkáta Nagyközség Önkormányzata meghirdette eladásra a 
Bocskai István utcában lévő 673 hrsz-ú beépítetlen, 922 m2 nagyságú telket. A hirdetésre Fórizs 
Antal Perkáta, Bocskai I. u. 3. szám alatti lakos tett ajánlatot 1000 Ft/m2 + áfa értékben. Kérem a 
képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom a 673 hrsz-ú beépítetlen 
terület vevőjéül kijelölni Fórizs Antalt. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

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

24/2013. (II. 20.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Fórizs Antalt  (szül:  Perkáta, 
1940. 07.  01.,  an:.  Csányi  Mária) a Perkáta,  Bocskai  István utcában elhelyezkedő – 
Perkáta  Nagyközség  Önkormányzatának  tulajdonát  képező  –  673  hrsz.-ú  (922  m2) 
építési telek vevőjéül jelöli ki.
Az 673 hrsz.-ú építési telek vételárát 1000 Ft/m2 + áfa értékben határozza meg.
A képviselő-testület kötelezi a vevőt, hogy a fenti ingatlant 3 éven belül építse be a 
helyi építési szabályzat előírásainak megfelelően.
Három éven belül be nem építés esetén az Önkormányzat visszavásárlási jogával élhet.
Az  adásvételi  szerződésben  rögzíteni  kell  a  vevő  hozzájárulását  az  elidegenítési  és 
terhelési tilalom bejegyzéséhez.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2013. február 20.

Somogyi Balázs polgármester
Negyedik témánk a Laki Ferenc képviselő úr által felajánlott Petőfi szobor elhelyezése. A szobor 
átadása a március 15-i ünnepségek környéke lenne. Képviselő úr kérte,  hogy a Szabadság téren 
legyen a szobor elhelyezve. A képviselő-testület hozzájárulása szükséges a szobor elhelyezéséhez, 
illetve egy minimális  anyagszerűségben nyújtott  segítséget is tudna az önkormányzat  vállalni. A 
szobor helyéül felmerült  a Szabadság tér és a Petőfi S. utca találkozása,  az utolsó információ a 
Szabadság tér középpontjában lévő Millenniumi park. A park járdával háromszögben szegélyezett 
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részébe kerülne  a  szobor és  a  falu központja  felé  nézne.  2 m2 nagyságú terület  térkövezéséhez 
járulna  hozzá  az  önkormányzat.  Fontos  megjegyezni,  hogy  a  szobor  felállítása,  az  ünnepélyes 
átadással  kapcsolatos  ceremónia  megszervezése  magánkezdeményezésnek  számít.  Kérem  a 
képviselő-testület  tagjainak  a  hozzászólásait.  Amennyiben  nincs,  javaslom,  hogy  a  képviselő-
testület járuljon hozzá a Petőfi szobor Szabadság téren történő elhelyezéséhez, illetve biztosítson 2 
m2 nagyságú területet a szobornak. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

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

25/2013. (II. 20.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete  úgy határozott,  hogy a Laki 
Ferenc  képviselő  úr  által  felajánlott  Petőfi  szobor  részére  a  Szabadság  téren  lévő 
Millenniumi  parkban,  a  járdával  háromszögben  szegélyezett  részében 2  m2 területet 
biztosít és hozzájárul a szobor kihelyezéshez.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2013. február 20.

Somogyi Balázs polgármester
Kérdezem a képviselő-testület tagjait, hogy egyebek napirendi pontban van-e kérdés, hozzászólás?

Dr. Lakos László jegyző
Tájékoztatom a képviselő-testületet a Polgármesteri Hivatal udvarán elhelyezett építési törmelékkel 
kapcsolatos eljárás történéseiről. Két héttel ezelőtt született egy közbülső bírósági ítélet.  A Fejér 
Megyei  Bíróság  másfél  évvel  ezelőtt  új  eljárásra  szólította  a  környezetvédelmi  hivatalt.  Ők 
megkezdték bírságolási eljárásukat, amit én kértem elhalasztani azzal az indokkal, hogy szerződést 
kötöttünk a Vertikál Zrt-vel a hulladék kezelésére és elszállítására vonatkozóan. Ezt a felfüggesztési 
kérelmünket  a  hivatal  elutasította,  amit  fellebbeztünk.  A  fellebbezést  az  Országos 
Környezetvédelmi  és  Vízügyi  Felügyelőség  elutasította,  ezért  peres  eljárást  kezdeményeztünk  a 
bíróságnál. Ez a bírósági ítélet született meg két héttel ezelőtt, amiben a felfüggesztés elutasítását 
hatályon kívül helyezték és mindenben az önkormányzatnak adtak igazat. Azóta az ügy áll, nem 
tudom, hogy lesz-e  folytatása.

Somogyi Balázs polgármester
2003-ban létre lett hozva a hulladékudvar, amelynek kialakítására az önkormányzat pályázati forrást 
nyert.  A kivitelezési  munkák  elvégzésével  a  Vertikál  Zrt-t  bíztuk  meg.  2003-ban egy pályázati 
támogatás illetve egy tíz éves időtartamra szóló bérleti  díj egyösszegű kifizetése történt meg. A 
Vertikál Zrt. azt szeretné, hogy véglegesen a tulajdonába kerüljön. Az ezzel kapcsolatos tárgyalások 
elkezdődtek. A következő ülések valamelyikén egy vásárlási szándék a képviselő-testület elé fog 
kerülni erre vonatkozóan.
A  Dészolg  Kft.  az  utolsó  közgyűlésén  úgy  döntött,  hogy  a  felügyelőbizottság  számára  is 
tiszteletdíjat állapít meg. Perkáta Nagyközség Polgármestereként tagja vagyok a bizottságnak. A 
tiszteletdíj  összege  havi  bruttó  45 000  Ft,  amelyet  szeretnék  perkátai  civil  szervezetek  részére 
felajánlani.

Somogyi Balázs polgármester
Kérdezem a jelenlévőket, hogy az elhangzottakhoz kívánnak-e szólni?

Jóvári Györgyné perkátai lakos
Más banktól nem kértek árajánlatot a bankszámlanyitásra vonatkozóan? A piacon köztudott, hogy 
az  Unicredit  Bank  nyújtja  a  legkedvezőbben  a  szolgáltatásokat  és  a  hiteleknél  az  ő  kamata  a 
legkevesebb.
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Somogyi Balázs polgármester
A jelenlegi és a volt számlavezetőtől kértünk árajánlatot. Amennyiben nincs több hozzászólás, a 
testületi ülést bezárom.

Több  hozzászólás  nem  hangzott  el,  Somogyi  Balázs  polgármester  a  testületi  ülést  19:05 
perckor bezárta.

 

Somogyi Balázs Dr. Lakos László
   polgármester           jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

      Kovács Ferenc                            Laki Ferenc
                 képviselő                   képviselő 
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