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Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A 2013. március 27-én 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, 
képviselő-testületi tagok

Dr. Lakos László jegyző 

Somogyi Balázs polgármester
Köszöntöm a jelenlévőket. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mivel négy fő testületi tag 
jelen van. Szilasy László képviselő úr és Ujfalusi  Pál képviselő úr jelezte  távolmaradását,  Laki 
Ferenc  képviselő  úr  nem  jelezte  távolmaradását.  Javaslatot  teszek  a  jegyzőkönyv  hitelesítőkre 
Kovács Ferenc és Rajcsányi László József testületi tagok személyére. 

A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot 4 igen szavazattal, 0 
nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta.

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

NAPIRENDI PONTOK

1. Polgármesteri beszámoló az aktuális eseményekről
2. Perkátai  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testületének  a  képviselő-testület  és 

szervei  szervezeti  és  működési  szabályzatáról  szóló  11/2007.  (IV.  4.)  számú 
rendeletének módosítása

3. Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testületének  az  önkormányzat 
tulajdonáról és vagyonával való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 6/2007. (IV. 4.) 
számú rendeletének módosítása

4. Az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
5. Perkátai Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
6. A Dunaújvárosi  Vízgazdálkodási  Építőipari  és  Környezetvédelmi  Társulattal  kötendő 

vállalkozói megállapodás megtárgyalása
7. Egyebek

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 4 igen szavazattal,  0 nem szavazattal  és 0 
tartózkodással elfogadta.
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I. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
Első napirendi pontunk polgármesteri beszámoló az aktuális eseményekről. 2013. február 25-én és 
március  27-én  Budapesten  a  KEOP 5.5.0  pályázati  kiírásban  (4  perkátai  középület  energetikai 
felújítása,  iskola,  régi  óvoda,  hivatal,  rendelő)  2  hiánypótlás  történt  meg.  A  várható 
eredményhirdetés 2013. április végén történik meg.
2013. február 26-án és 2013. március 11-én több megbeszélésen keresztül történt meg a 4/2012. 
BM rendelethez kapcsolódó pályázat keretében a régi óvoda részleges felújítására nyert pályázat 
előkészítése,  a 3 csoportnyi  óvodás ideiglenes  elhelyezésével.  Március  11-én szülői értekezletet 
hívott  össze  az  óvodai  intézményegység-vezető,  Kovács  Tiborné,  amelyen  részt  vettünk  Bogó 
Anikó  ÁMK  igazgatóval.  Az  átköltözés  március  18-án  történt  meg,  amellyel  kapcsolatban 
köszönetet mondunk a szülőknek és Horváth Juditnak. A 3 csoport elhelyezése az új óvodában, a 
szociális intézményben és a kastélyban történt meg. A fűtési nehézségek miatt felmerült a kastélyos 
csoport újbóli áthelyezése, de végül egyeztetve a pedagógusokkal a csoport helyben maradt. 
2013. február 28-án Székesfehérváron egyeztetés történt a Magyar Közút Nonprofit Zrt.  Megyei 
Igazgatóságával,  ahol  a  perkátai  belterületi  korlátozás  lehetséges  módjairól  egyeztettem  Hajnal 
János Osztályvezető Úrral és Molnár István Igazgató Úrral. Célforgalmi súlykorlátozást javasolnak 
nehézgépjárművekre.  Az  önkormányzatnak  kell  a  szükséges  költségeket  fedeznie,  a  behajtási 
korlátozást 5+2 helyen kell jelezni.
2013. március 1-jén a 2007-es évben az önkormányzat által nyert Leader-pályázat (lovasakadályok 
és hangosítás) végellenőrzése zajlott, amivel a pályázat fenntartási időszaka sikeresen lezárult.
2013.  március  6-án  Adonyban  az  Adonyi  Többcélú  Kistérségi  Társulás  a  tanácsi  határozatnak 
köszönhetően elfogadta a 2013. évi költségvetését, egyben döntött a létszámarányos költségvetésről 
is a társulási költségek kapcsán. Ekkor elvi döntéssel a képviselő-testületek elé került a társulási 
megállapodások módosítása, amelyet a perkátai képviselő-testület a mai ülésén tárgyal.
2013. március 7-én, 2013. március 18-án és 2013. március 25-én a közbeszerzési döntés után a City 
Comfort Kft-vel, a régi óvoda felújítása kivitelezési közbeszerzési pályázat kihirdetett nyertesével 
aláírásra került a kivitelezési szerződés. Március 18-ától történt meg a terület átadása, majd 25-én 
kezdődhetett meg a tényleges kivitelezés.
2013.  március  7-én  Dunaújvárosban  a  dunaújvárosi  Városházán  került  sor  a  Fejér  Megyei 
Önkormányzat  területfejlesztési  programjáról  szóló  járási  konzultációra,  amelyen  Perkátát 
képviseltem. A megye fejlesztési  koncepciója a 2014-2020 EU-s költségvetési  időszak tervezési 
folyamatának része, annak társadalmasítási  folyamata.  A fórumhoz kapcsolódó részletes kérdőív 
kitöltése is megtörtént 2013. március 14-ig.
2013.  március  7-én  az  ÁMK  megbízott  igazgatója,  Bogó  Anikó  összehívta  a  Civil  Fórumot, 
amelyen  tucatnyi  perkátai  szervezet  mutatta  be  az  előző  évi  tevékenységét  és  a  2013.  évi 
programtervét.  Tájékoztatást  kaptak a civilek a jelenleg futó civil  szervezeti  pályázatokról és az 
önkormányzati támogatásokról is.
2013.  március  14-16-án  a  rendkívüli  időjárási  események  miatt  védekezési  intézkedések 
elrendelésére  volt  szükség.  Március  15-én  közel  12  órán  keresztül  kb.  60  főt  láttunk  el, 
melegedőhelyként  a kastélyban és a szociális  intézményben.  A településen az intézmények és a 
polgárőrség tagjai kiemelt munkát végeztek. Március 16-án vállalkozó megbízásával lehetett csak 
megtisztítani a körforgóig a perkátai bekötő utat.
2013.  március  18-án  Perkátán  a  nemzeti  ünnepünkhöz  kapcsolódó  rendezvény  zajlott,  aminek 
keretében 16 órakor a Faluházban a perkátai iskolások adtak műsort és mondott ünnepi beszédet 
Szilasy László a Perkáta-Nagykarácsony-Aba Általános Iskola igazgatója. Az ünnepség előtt került 
felavatásra a Szabadság téri Petőfi-szobor, melyet Laki Ferenc képviselő ajánlott fel. A műsor után 
pedig a civil szervezetek, intézmények koszorúztak a Kossuth szobornál.
2013.  március  20-án  Székesfehérváron  a  Közép-Duna  Vidéke  Hulladékgazdálkodási  Társulás 
tanácsülést  tartott,  amelyen képviseltem Perkáta Nagyközség Önkormányzatát.  A tanácsülésen a 
tavalyi  évi  zárszámadás és az idei  költségvetés  elfogadása után élénk vita  zajlott  az idei  évben 
alkalmazott díjakról is. A társulás 2011. év végén elfogadott közbeszerzése után (amelyet 7 cég, 
köztünk  a  nálunk  eddig  is  szolgáltató  Vertikál  Zrt.  konzorciumban  nyert  meg)  jelentős 
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árnövekedésnek  kellett  volna  érvénybe  lépnie.  Mivel  az  új  hulladékgazdálkodási  törvény 
elfogadásra került és abban központi (tehát nem települési önkormányzati) ármegállapítás szerepel, 
ezért ahogy a lakosság is tájékoztató levélben megkapta, a Vertikál Zrt. a tavalyi évben alkalmazott  
díjakat az infláció mértékében növelte a 2013. év I. negyedévi számlájában.
2013.  március  21-én  a  2013.  március  14-16.  között  zajlott  hó  helyzet  miatt  a  védekezési 
munkálatokra önkormányzatunk Vis maior pályázatot nyújtott be a Belügyminisztériumhoz. Ennek 
ellenőrzése történt meg. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait az elhangzottakhoz.

II. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
Második  napirendi  pontunk  Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testületének  „a 
képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról” szóló 11/2007. (IV. 4.) számú 
rendeletének módosítása. A rendelet módosítás arról szól, hogy a közútkezelői, illetve a tulajdonosi 
hozzájárulások kiadására átruházott hatáskörben a polgármester jogosult. 2012. december 31-ig a 
Jegyző volt jogosult a közútkezelői hozzájárulások kiadására. Kérem a képviselő-testület tagjainak 
a  hozzászólásait.  Amennyiben  nincs,  javaslom  elfogadásra  a  rendelet  módosítását.  Aki  ezzel 
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A  képviselő-testület  4  igen  szavazattal,  0  nem  szavazattal,  0  tartózkodással  az  alábbi 
rendeletet alkotja:

3/2013. (III. 28.) képviselő-testületi rendelet
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta „a képviselő-testület 
és  szervei  szervezeti  és  működési  szabályzatáról”  szóló  11/2007.  (IV.  4.)  számú 
rendeletének módosítását. A módosító rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

III. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
Harmadik  napirendi  pontunk  Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testületének  „az 
önkormányzat tulajdonáról és vagyonával való gazdálkodás egyes szabályairól” szóló 6/2007. (IV. 
4.) számú rendeletének módosítása. Jogszabályi változások miatt rendeletünket ki kell egészíteni az 
önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervével, melyet a 6. számú függelék fog 
tartalmazni.  Kérem a képviselő-testület  tagjainak a  hozzászólásait.  Amennyiben nincs,  javaslom 
elfogadásra a rendelet módosítását. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A  képviselő-testület  4  igen  szavazattal,  0  nem  szavazattal,  0  tartózkodással  az  alábbi 
rendeletet alkotja:

4/2013. (III. 28.) képviselő-testületi rendelet
Perkáta Nagyközség Önkormányzata  Képviselő-testülete  elfogadta  „az önkormányzat 
tulajdonáról és vagyonával való gazdálkodás egyes szabályairól” szóló 6/2007. (IV. 4.) 
számú  rendeletének  módosítását.  A  módosító  rendelet  a  jegyzőkönyv  mellékletét 
képezi.

IV. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
Negyedik napirendi pontunk az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítása,  amelyben  az  szerepel,  hogy  a  társulásból  év  közben  is  ki  lehet  lépni.  A  kilépési 
szándékot tartalmazó döntést három hónappal előtte köteles az adott település meghozni. Kérem a 
képviselő-testület  tagjainak a  hozzászólásait.  Amennyiben  nincs,  javaslom az  Adonyi  Többcélú 
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Kistérségi  Társulás  Társulási  Megállapodásának  módosítását.  Aki  ezzel  egyetért,  kérem, 
kézfelemeléssel jelezze.

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

26/2013. (III. 27.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az Adonyi Többcélú 
Kistérségi  Társulás  Társulási  Megállapodásának módosítására  vonatkozó javaslatot,  és  az 
alábbi határozatot hozta:
 
1. A  Képviselő-testület  egyetért  a  Társulási  Megállapodás  előterjesztés  szerinti 

módosításával, miszerint a Társulási Megállapodás III. fejezetének 3. pontja az alábbiak 
szerint kerüljön módosításra: 

 
1. Tagsági jogviszony megszűnése:

־ a  társulásból  kiválni  törvényben  meghatározott  esetben,  illetve  a  naptári  év  utolsó 
napjával,  valamint  a  társulás  valamennyi  tagjának  minősített  többséggel  hozott 
hozzájárulásával  év közben, a kiválásról  szóló bejelentés  időpontját  követő harmadik 
hónap utolsó napjával lehet.

־ a társulásból való kiválásról szóló – minősített többséggel hozott – döntést a települési 
önkormányzat képviselőtestülete három hónappal korábban köteles meghozni, és azt a 
társulás tagjaival közölni.

־ figyelemmel a megállapodás I/8. pontjában leírtakra, a társulás tagjainak több mint a fele 
minősített  többséggel  hozott  határozatával  a  naptári  év  utolsó  napjával  a  többcélú 
kistérségi  társulásból  kizárhatja  a  társulás  azon  tagját,  amely  a  megállapodásban 
meghatározott kötelezettségének ismételt felhívásra határidőben nem tett eleget.

2. A  képviselő-testület  felhatalmazza  polgármesterét  az  egységes  szerkezetbe  foglalt 
társulási megállapodás aláírására. 

 
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2013. március 31.
 

3. A  képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  az  előterjesztésről  és  a  hozott 
határozatról az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás elnökét tájékoztassa.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: azonnal

V. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
Ötödik  napirendi  pontunk  a  Perkátai  Polgármesteri  Hivatal  Alapító  Okiratának  módosítása.  A 
módosítás a számlavezető pénzintézet változása miatt szükséges. Ebben a pontban az önkormányzat 
törzskönyvi nyilvántartásának módosítását is meg kell tennünk, melyben az új számlavezető bank 
neve,  illetve  az  új  számlaszám szerepel.  Kérem a  képviselő-testület  tagjainak a  hozzászólásait. 
Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra az Alapító Okirat módosítását. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze.
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A  képviselő-testület  4  igen  szavazattal,  0  nem  szavazattal,  0  tartózkodással  az  alábbi 
határozatot hozza:

27/2013. (III. 27.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 
2011.  évi  CXCV.  törvény  8.  §  (5)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján  az 
államháztartásról  szóló  törvény  végrehajtására  kiadott  368/2011.  (XII.  31.) 
kormányrendelet  5.  §  (1)-(2)  bekezdésében  foglaltakra  figyelemmel,  a  Perkátai 
Polgármesteri Hivatal alapító okiratát az alábbiak szerint fogadja el.

1./ A költségvetési szerv megnevezése:

     Perkátai Polgármesteri Hivatal
     Székhelye és címe:
     2431 Perkáta, Szabadság tér 1.
 
2./ A költségvetési szerv alapítói jogokkal felruházott irányító szerve:

     Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
     Székhelye: 2431 Perkáta, Szabadság tér 1.

3./ A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a     
továbbiakban: Mötv.) 84. § (1) bekezdése értelmében a polgármesteri hivatal ellátja az 
önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe 
tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A 
hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel 
történő együttműködésének összehangolásában.

4./ A költségvetési szerv alaptevékenysége:

A polgármesteri hivatal ellátja az Mötv-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban számára 
meghatározott feladatokat.

Gondoskodik a helyi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatos tervezési, 
gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámoltatási feladatok 
ellátásáról.

Az alaptevékenység besorolása államháztartási szakágazat (TEÁOR 08) szerint:

8411 Általános igazgatás

Szakágazati besorolása:

841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási 
tevékenysége

Az alaptevékenység szakfeladatrendje:

Szakfeladatok 

841112 Önkormányzati jogalkotás
841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz 
             kapcsolódó tevékenységek
841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
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841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
841126 Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
841173 Statisztikai tevékenység (alaptevékenység) szakfeladat
841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai
842421 Közterület rendjének fenntartása
882111 Aktív korúak ellátása
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
882119 Óvodáztatási támogatás
882201 Adósságkezelési szolgáltatás

 
5./ A költségvetési szerv törzsszáma: 361822

6./  A költségvetési szerv gazdálkodási formája:

      Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, amely bankszámlával rendelkezik.

Számlavezető: OTP Bank Zrt.
Számlaszám:   11736037-15361820
Adószám:        15361820-2-07

9./ A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:

A jegyző kinevezése az Mötv. 82. §-a, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 
évi CXCIX. Törvény rendelkezéseinek megfelelően történik.

A jegyzőt – pályázat alapján határozatlan időre – Perkáta Nagyközség Polgármestere nevezi 
ki.

Az egyéb munkáltatói jogokat – a jegyző tekintetében – Perkáta Nagyközség Polgármestere 
gyakorolja.

10./ A költségvetési szerv foglalkoztatottaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok:

A Polgármesteri Hivatal dolgozói tekintetében a kinevezési és egyéb munkáltatói jogokat a 
jegyző gyakorolja.

A költségvetési szerv foglalkoztatottjai:
־ Köztisztviselők, akiknek jogviszonyára „a közszolgálati tisztviselőkről” szóló 2011. évi 

CXCIX. törvény rendelkezéseiben foglaltak az irányadók.
־ Közalkalmazottak, akiknek jogviszonyára a „közalkalmazottak jogállásáról” szóló 1992. 

évi XXXIII. Törvény rendelkezéseiben foglaltak az irányadók.
־ A Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatottak, akiknek jogviszonyára a Munka 

Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezésiben foglaltak az irányadók.”
־ Az egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyokra (pl. megbízási jogviszony) a Polgári 

Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

11./ A költségvetési szerv illetékességi területe:

       Perkáta Nagyközség közigazgatási területe

12./ A költségvetési szerv alapfeladatának ellátását szolgáló pénzeszköz és vagyon:
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A polgármesteri hivatal alapfeladatainak ellátását a Perkáta Nagyközség Önkormányzata 
Képviselő-testülete által évente jóváhagyott költségvetés biztosítja.

13./ A vagyonnal való gazdálkodás rendje:

A polgármesteri hivatal köteles a rá bízott vagyonnal, az önkormányzati vagyonnal való 
gazdálkodás rendjét szabályozó önkormányzati rendeletben foglaltak szerint eljárni.

14./ Vállalkozási tevékenysége arányának felső határa a szerv kiadásaiban:

        Nincs

15./ Jogi személyiségű szervezet egységeinek adatai:

       Nincs

Perkáta, 2013. március 28.

Somogyi Balázs              Dr. Lakos László 

   polgármester                    jegyző

Záradék: jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba. Ezzel  
egyidejűleg hatályát veszti a 63/2003. (VI. 30.) számú Képviselő-testületi határozat a Polgármesteri  
Hivatal Alapító Okiratának elfogadásáról, valamint  az azt módosító 194/2007. (X. 26.), 131/2008. 
(IX. 3.), 48/2009.(V.27.), 63/2009.(VI.24.), 101/2011. (IX. 14.), 114/2011. (X. 10.), 122/2011. (X. 
26.), 7/2012. (II. 22.), 14/2012. (III. 27.) számú határozatok.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2013. március 27.

Somogyi Balázs polgármester
Javaslom  elfogadásra  a  Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  törzskönyvi  nyilvántartásának 
módosítását tartalmazó határozati javaslatot. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

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

28/2013. (III. 27.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  Perkáta  Nagyközség 
Önkormányzata  Magyar  Államkincstárnál  vezetett  törzskönyvi  nyilvántartásának 
módosítását az alábbiak szerint kezdeményezi:
Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Zrt.
Számlaszám: 11736037-15727189
E-mail cím: hivatal@perkata.hu

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2013. március 27.

VI. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
Hatodik  napirendi  pontunk  a  Dunaújvárosi  Vízgazdálkodási  Építőipari  és  Környezetvédelmi 
Társulattal  kötendő  vállalkozói  megállapodás  megtárgyalása.  A  megállapodás  azért  került  a 
képviselő-testület  elé,  mert  a  FIDESZ-KDNP  2010-ben  eltörölte  a  kötelező  érdekeltségi 
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hozzájárulást, amelyet bizonyos nagyságú földterületek után kellett fizetniük a földtulajdonosoknak. 
2012-ben lehetőséget adott a jogszabály, hogy a társulás önkéntesen a saját területére érdekeltségi 
hozzájárulást  vezessen be, amelyet  a küldött  gyűlés  jóvá is hagyott.  A jogszabály módosítása a 
2013. évtől ezt nem teszi lehetővé. A 2013. évre javasolt önkéntes támogatás összege a 2012. évi 
egyéb támogatással megegyezik, melynek összege 449 580 Ft. Kérem a képviselő-testület tagjainak 
a hozzászólásait.

Rajcsányi László József képviselő
Tudom,  hogy ez az összeg nem sok mindenre  elég.  A vízi  társulatnak valamikor  voltak gépei, 
amivel  takarítottak.  A  perkátai  víznek  két  kritikus  pontja  van.  A  kinti  pataknál  nem  okoz 
különösebb problémát a kijárat, mert nincsenek a környékén olyan lakott területek, amiben nagyobb 
kárt tudna okozni. A benti pataknál viszont más a helyzet, mert rendkívüli időjárás esetén a falu 
elhagyása okoz problémát, mert felgyülemlik a víz. Emberi erővel lehetetlen kitisztítani a patakot, 
csak géppel lehet tisztítani és kimélyíteni. Ez a gépi munka valószínűleg el fog maradni, mert ebben 
az összegben nincs benne. 

Somogyi Balázs polgármester
A tavalyi hozzájárulásban szerepelt gépi munka. Lehetett látni motoros fűkaszával vagy egyéb kézi 
erővel  végzett  munkát.  Iszapolás  a  falu  központjában történt,  az  elszállításról  az önkormányzat 
gondoskodott.

Rajcsányi László József képviselő
Nekünk az lenne a fontos, hogy a települést elhagyja a víz.

Somogyi Balázs polgármester
A perkátai vízfolyás állami víz, tehát erre forrásokat fordít a vízi társulat is. Ezt a problémát jelezni 
fogjuk a társulatnak. Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom elfogadásra a megállapodást.  
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

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

29/2013. (III. 27.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  elfogadta  a  Perkáta 
Nagyközség  Önkormányzata  és  a  Dunaújvárosi  Vízi  Társulat  (2400  Dunaújváros, 
Papírgyári út 30.) közötti megállapodást a térségi vízgazdálkodási feladatok egységes és 
biztonságos ellátása  érdekében.  A képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a 
megállapodás aláírására. A megállapodás a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2013. március 27.

VII. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármeser
Hetedik napirendi pontunk az egyebek, melyben több téma is szerepel. A mai napon folytattunk 
tárgyalásokat az új számlavezető bankunkkal, az OTP Zrt-vel. Folyószámlahitel igénybevételével 
kapcsolatos  határozati  javaslat  van  a  képviselő-testület  előtt.  Elmondták,  hogy milyen  központi 
irányelveik  vannak  a  folyószámlahitelek  tekintetében.  A  saját  bevételek  1/4-ét  tudják  ajánlani 
folyószámla  hitelként.  Perkáta  esetében  saját  bevételnek  számít  az  iparűzési  adó,  illetve  a 
gépjárműadó helyben maradó része. A folyószámla hitellel kapcsolatban konkrét részletes ajánlatot 
még  nem  kaptunk,  a  hitelminősítést  jelenleg  végzik,  illetve  a  mai  napon  megkérték  azokat  a 
dokumentumokat, amelyek szükségesek a hitel felvételéhez. Kérem a képviselő-testület tagjainak a 
hozzászólásait.  Amennyiben nincs,  javaslom a határozati  javaslat  elfogadását  a folyószámlahitel 
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igénybevételére  vonatkozóan.  A döntés  meghozatalához  név szerinti  szavazás  szükséges.  Aki  a 
javaslattal egyetért, szavazzon igennel.

Kovács Ferenc képviselő
Igen.

Rajcsányi László József képviselő
Igen.

Somogyi Balázs polgármester
Igen.

Dr. Tóth Ferenc alpolgármester
Igen.

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

30/2013. (III. 27.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1./Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  folyószámlahitel  (hitelfajta) 
igénybevételét rendeli el.

A  hitel  célja  :  likvid hitel   
A  hitel  összege :    7 000 000 Ft
A  hitel  futamideje :   2013. április 1. – 2013. december 31.

Hitelfedezet :   Az Önkormányzat Képviselő Testülete kötelezettséget vállal:
 a hitel visszafizetésére, valamint arra, hogy
 a  futamidő  alatti  időszak  költségvetésébe  a  felvett  hitelt  és  járulékait 

betervezi és jóváhagyja.
 Az Önkormányzat  a hitel  fedezeteként ajánlja fel valamennyi  költségvetési 

bevételét, annak hitel fedezetéül történő engedményezését.

A Testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből, kezességvállalásokból és 
az igényelt hitelbõl adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik az 2011. évi 
CXCIV. tv. 10. §. /3/ bekezdésében meghatározott korlátozás alá. 

2./ Felhatalmazást ad a Polgármesternek, hogy az 1./ pont szerinti feltételekkel történő 
hitelfelvétel ügyében eljárjon, és a hitelszerződést az Önkormányzat képviseletében a 
Bankkal megkösse.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2013. március 28. 

Somogyi Balázs polgármester
Második  témánk  Perkáta  Nagyközség  Vízkárelhárítási  tervének  elkészítésével  kapcsolatos 
árajánlatok  megtárgyalása.  Amennyiben  vis  major  támogatást  igényelne  Perkáta  bármilyen 
káreseménnyel  kapcsolatban,  akkor  ez  a  terv  szükséges.  Ha  Perkátának  egy  esetlegesen 
bekövetkező árvíz kapcsán olyan kára származna, amelyre vis major pályázatot szeretne beadni és 
nincs  vízkárelhárítási  terve,  hiába  történt  meg  a  megfelelő  védekezés,  úgy fogják  minősíteni  a 
pályázatot, hogy a település nem tett meg mindent a védekezés érdekében. Két árajánlat érkezett.  
Az Aquaterv 2000 Mérnöki Iroda Kft. árajánlata 410 000 Ft + áfa, a Meridián Mérnöki Iroda Kft. 
árajánlata  550 000  Ft  +  áfa.  Javaslom  elfogadásra  az  Aquaterv  2000  Mérnöki  Iroda  Kft. 
árajánlatának elfogadását. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs 
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hozzászólás,  javaslom elfogadásra  az  Aquaterv  2000 Mérnöki  Iroda  Kft.  árajánlatát.  Aki  ezzel 
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

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

31/2013. (III. 27.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Perkáta 
Nagyközség vízkárelhárítási védelmi tervének elkészítésére vonatkozó árajánlatokat és 
úgy határozott, hogy az AQUATERV 2000 Mérnöki Iroda Kft.-t  (8000 Székesfehérvár, 
Zára u. 6.) bízza meg a terv elkészítésével 410 000 Ft,- + áfa vállalási áron.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2013. március 27.

Somogyi Balázs polgármester
Az előző ülésen Fórizs Antal, Bocskai I. u. 5. szám alatti lakost kijelöltük a 673. hrsz-ú építési telek 
vevőjéül.  Azzal  a  kéréssel  fordul  a  képviselő-testülethez,  hogy  a  2013.  február  20-án  tárgyalt 
kérelemmel kapcsolatos döntést úgy módosítsa a képviselő-testület, hogy a beépítési kötelezettség 
alól mentesítse. Fórizs Antal jelezte, hogy a tulajdonában lévő telekkel egybe szeretné vonni a 673. 
hrsz-ú telket.  Javaslom a képviselő-testületnek,  hogy Fórizs Antal  részére ne írjon elő beépítési 
kötelezettséget a 673. hrsz-ú telekre azzal a feltétellel, hogy a telkek egybevonása megtörténik. A 
telkek  egybevonásának  elvégzési  határideje  2013.  december  31-e.  Kérem  a  képviselő-testület 
tagjainak a  hozzászólásait.  Amennyiben nincs,  javaslom elfogadásra a  24/2013.  (II.  20.)  számú 
határozat módosítását. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

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

32/2013. (III. 27.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  24/2013.  (II.  20.) számú 
határozatát az alábbiak szerint módosítja:

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  mentesíti  a  vevőt  a  beépítési  kötelezettség  alól,  ugyanakkor 
kötelezi a vevőt, hogy a fenti ingatlant a 672. hrsz-ú ingatlannal vonja egybe. A két 
ingatlan  egybevonására  kijelölt  határidő  2013.  december  31-e.  Az  egybevonás 
elmulasztása 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. március 27.

Somogyi Balázs polgármester
A  képviselő-testület  a  28/2010.  (III.  17.)  számú  határozatával  a  189.  hrsz-ú  és  a  192.  hrsz-ú 
területeket értékesítette Csere József Perkáta, Zrínyi M. u. 51. szám alatti lakos részére. Ezeknek a 
területeknek  a  szomszédos  területeivel  kapcsolatban  csak  most  sikerült  megegyeznie  Csere 
Józsefnek, ezért kéri az említett területek ismételt értékesítésének határozatba foglalását.
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Dr. Lakos László jegyző
Csere  József  2010-ben  nem  kötött  szerződést  az  önkormányzattal  a  telkek  megvásárlására 
vonatkozóan. A környező területeket csak most sikerült megvásárolnia,  ezért  kérelmezte újra az 
értékesítést.

Somogyi Balázs polgármester
Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.  Amennyiben nincs, javaslom, hogy a 189. 
hrsz-ú és a 192. hrsz-ú telkeket értékesítse Csere József Perkáta, Zrínyi M. u. 51. szám alatti lakos  
részére 25 Ft/m2 áron. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

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

33/2013. (III. 27.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  úgy  határozott,  hogy  az 
önkormányzat  tulajdonában  lévő  (189.  hrsz,  192.  hrsz)  telkeket  Csere  József  (szül.: 
Dunaújváros, 1964. 08. 24., an.: Kliszki Julianna) részére 25 Ft/m2 áron értékesíti.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2013. március 27.

Somogyi Balázs polgármester
László  Norbert  Perkáta,  Kossuth  L.  u.  36.  szám  alatti  lakos  kérelemmel  fordult  a  képviselő-
testülethez,  amelyben  vételi  ajánlatot  tesz  a  Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  és  néhai 
nagyanyja közös tulajdonát képező zártkerti ingatlan 4/8-ad részére. Az ingatlan helyrajzi száma 
2234, területe  2233 m2.  A 4/8-ad részre a  vételi  ajánlata  35 000 Ft.  Kérem a képviselő-testület 
tagjainak a hozzászólásait. 

Dr. Lakos László jegyző
A művelési kötelezettség teljesítésének bejelentése során hívtuk fel a földtulajdonosok figyelmét 
arra, hogy mivel közös az ingatlan, ezért a művelési és a bejelentési kötelezettséget közösen kell  
megtenni.  Ez  az  önkormányzatnak  terhet  jelent,  ezért  ismételten  felajánlottuk  nekik,  hogy 
vásárolják meg a közös tulajdonban lévő területeket.

Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom, hogy a képviselő-testület a 2234 hrsz-ú, 2233 m2 

területű telket értékesítse László Norbert Perkáta, Kossuth L. u. 36. szám alatti lakos részére 35 000 
Ft áron. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

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

34/2013. (III. 27.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  László  Norbert  (szül.: 
Dunaújváros,  1977. 05.  29.,  an.:  Kasza Zsuzsanna) 2431 Perkáta,  Kossuth L.  u.  36. 
szám alatti lakos részére az alábbi területet értékesíti 35 000 Ft vételáron.

Helyrajzi szám Ingatlan területe Művelési ág Tulajdoni hányad
2234 2233 m2 Szántó 4/8-ad rész

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2013. március 27.
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Somogyi Balázs polgármester
Király  Szilárd  Perkáta,  Damjanich  J.  u.  48.  szám alatti  lakos  kérelemmel  fordult  a  képviselő-
testülethez, amelyben vételi ajánlatot tesz a Perkáta Nagyközség Önkormányzata tulajdonát képező 
zártkerti  ingatlan  4/8-ad részére.  Az ingatlan  helyrajzi  száma 2653,  területe  3151 m2.  A 4/8-ad 
részre  a  vételi  ajánlata  50 000  Ft.  Kérem  a  képviselő-testület  tagjainak  a  hozzászólásait. 
Amennyiben nincs hozzászólás, javaslom, hogy a 2653 hrsz-ú, 3151 m2 területű telket értékesítse 
Király Szilárd Perkáta,  Damjanich J. u. 48, szám alatti  lakos részére 50 000 Ft áron. Aki ezzel 
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

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

35/2013. (III. 27.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  Király  Szilárd  (szül.: 
Dunaújváros, 1975. 08. 11., an.: Kőszegi Mária) Perkáta Damjanich J. u. 48. szám alatti 
lakos részére az alábbi területet értékesíti 50 000 Ft vételáron.

Helyrajzi szám Ingatlan területe Művelési ág Tulajdoni hányad
2653 3151 m2 Szántó 4/8-ad rész

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2013. március 27.

Somogyi Balázs polgármester
A  holnapi  napon  kerül  fel  a  www.perkata.hu weboldalra  egy  felhívás,  amelyben  szeretnénk 
megkeresni Perkáta lakosságát. 2013. január 1-jétől előírja az „egyes törvényeknek a XX. századi 
önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések tilalmával összefüggő módosításáról” szóló 2012. 
évi  CLXVII.  törvény,  hogy  nem  szerepelhet  cég,  civil  szervezet,  sajtótermék  elnevezésében, 
közintézmény vagy közterület sem viselheti olyan személy nevét, aki a 20. századi önkényuralmi 
politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában vezető szerepet töltött be. 
Ezen törvény alapján Perkátán számos utcát kell átnevezni. Elindítottunk egy –nem reprezentatív- 
online  szavazást  az  új  utcanevek  jellegére  vonatkozóan.  A  következő  lehetőségek  közül  lehet 
választani:  a  II.  világháború  utánig  használt  perkátai  utcanevek;  perkátai  történelmi,  közéleti 
személyek; híres magyar történelmi személyek, művészek, tudósok nevei; nemrég elhunyt, kortárs 
magyar  hírességek  nevei;  testvértelepülésekről  való  elnevezés;  híres  külföldi  személyek  nevei; 
mezőgazdasági elnevezések; egyéb. Perkátán 12 utcanév van, amelyet a névváltozás érint. Ezek a 
következők: Lenin utca, Marx Károly utca, Engels Frigyes utca, Tanácsköztársaság utca, György 
Gyula utca, Rajk László utca. Révay József utca, Rózsa Ferenc utca, Fürst Sándor utca, Sallai Imre 
utca, Somogyi Béla utca, Ságvári Endre utca. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.

Dr. Lakos László jegyző
Tudomásom szerint  a  korábbi  alkalmakkor  azon bukott  meg  a  módosítás,  hogy mibe  fog ez  a 
lakosságnak kerülni. A jogszabály megpróbálta költségeket rendezni, átvállalni. A lakcímkártyával 
kapcsolatos eljárás nem csak hogy ingyenes, hanem automatikusan kerül kiküldésre külön kérelem 
nélkül, a földhivatali eljárást, valamint a cégbejegyzési eljárást is ingyenessé tették. 

Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, kérdezem a jelenlévőket, hogy van-e kérdés, hozzászólás?

Rádi Józsefné perkátai lakos
Az  Árpád  utca  nagyon  rossz  állapotban  van.  Mikor  lesz  vele  valami?  A  könyvtárba  járok 
internetezni  és  bizony  beázik,  az  új  gépek  veszélyben  vannak.  Az  önkormányzat 
akadálymentesítésére van-e lehetőség? A Perkátai Hírek újságot nem szórják szét a házakhoz.
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Somogyi Balázs polgármester
Az Árpád utca javításával kapcsolatban már léptünk volna, de a rendkívüli  időjárási helyzet  ezt 
megakadályozta. Ha elolvad a hó, akkor megtudjuk tenni a szükséges javításokat. 
A  kastély  valóban  beázik,  ezért  adott  be  az  önkormányzat  hasznosítási  javaslatot  turisztikai 
pályázatként, de nem nyertünk. A kifogást benyújtottuk a pályázattal kapcsolatban, elutasító döntés 
még nem született. Mi is látjuk a hiányosságokat. 
A Polgármesteri  Hivatalban nem valósult meg akadálymentesítés, mert nem nyertünk rá forrást. 
Viszont számos perkátai intézmény esetében valósult meg ez a fejlesztés, mint például az általános 
iskolában, az orvosi rendelőben, a szociális központban, az új óvodában, illetve most folyik a régi 
óvoda akadálymentesítése.
A Perkátai Hírek újsággal kapcsolatban konkrétan tudni kellene, hogy mely utcában, mely házak 
nem kaptak újságot. Amennyiben nincs több hozzászólás, a testületi ülést bezárom.

Több  hozzászólás  nem  hangzott  el,  Somogyi  Balázs  polgármester  a  testületi  ülést  18:10 
perckor bezárta.

 

Somogyi Balázs Dr. Lakos László
   polgármester           jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

      Kovács Ferenc                           Rajcsányi László József
                 képviselő                       képviselő 
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