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Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
JEGYZŐKÖNYV
Készült: A 2013. május 22-én 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi
ülésről
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal ülésterme
Jelen vannak:
dr. Tóth Ferenc alpolgármester, Rajcsányi László József, Kovács Ferenc, Ujfalusi Pál, Szilasy
László képviselő-testületi tagok
Dr. Lakos László jegyző
Dr. Tóth Ferenc alpolgármester
Köszöntöm a jelenlévőket. A rendkívüli képviselő-testületi ülést Somogyi Balázs polgármester úr
távollétében az idő rövidsége miatt kellett összehívni. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes,
mivel öt fő testületi tag jelen van. Somogyi Balázs polgármester úr és Laki Ferenc képviselő úr
jelezte távolmaradását. Javaslatot teszek a jegyzőkönyv hitelesítőkre Rajcsányi László József és
Szilasy László testületi tagok személyére.
A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot 5 igen szavazattal, 0
nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta.
Dr. Tóth Ferenc alpolgármester
Javaslom elfogadásra a napirendet a kiküldött meghívó szerint. Kérdezem a képviselő-testület
tagjait, hogy egyéb napirendi pontra van-e javaslat. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a
napirendet. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0
tartózkodással elfogadta.
NAPIRENDI PONTOK
1. A 8/2013. (III. 29.) BM rendelet alapján óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúrafejlesztés, felújítás tárgyában benyújtott pályázattal kapcsolatos döntéshozatal
2. Egyebek
I. NAPIRENDI PONT
Dr. Tóth Ferenc alpolgármester
Első napirendi pontunk a 8/2013. (III. 29.) BM rendelet alapján óvodai, iskolai és utánpótlás sport
infrastruktúra-fejlesztés, felújítás tárgyában benyújtott pályázattal kapcsolatos döntéshozatal. Egy
határozat meghozatalát kéri tőlünk a Magyar Államkincstár, amely határozatnak a sporttal
kapcsolatos részletes feladatokat és kötelezettségeket, valamint a költségvetésből a sportra
fordítandó összeget kell magába foglalnia. Az előterjesztés szerint az önkormányzat az 1/2013. (II.
21.) számú költségvetési rendeletének megfelelően kötelezettséget vállal arra, hogy a 2013. évben
az „56214 Reklám és propaganda kiadások” előirányzat terhére 250 000 Ft-ot Lovasnap
megrendezésére, a „38115 Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerveknek” előirányzatából
2 500 000 Ft-ot a Perkátai Sportegyesület támogatására, tehát mindösszesen 2 750 000 Ft-ot
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sportcélú támogatásra fordít. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben
nincs, javaslom elfogadásra a határozati javaslatot. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel
jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
49/2013. (V. 22.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata az 1/2013. (II. 21.) számú költségvetési rendeletének
megfelelően kötelezettséget vállal arra, hogy 2013. évben az „56214 Reklám és propaganda
kiadások” előirányzat terhére 250 000 Ft-ot Lovasnap megrendezésére, a „38115 Működési
célú pénzeszközátadás non-profit szerveknek” előirányzatából 2 500 000 Ft-ot a Perkátai
Sportegyesület támogatására, tehát mindösszesen 2 750 000 Ft-ot sportcélú támogatásra
fordít.
Sporttal kapcsolatos önkormányzati feladatok:
a) települési tömegrendezvények, sportrendezvények szervezése
b) kiemelt állandó települési ünnepek (Majális, lovasverseny, búcsúi rendezvények) kapcsán a
terület biztosítása
c) 2431 Perkáta, Kastélykert 1. szám alatt található Sportház üzemeltetése, karbantartása
d) önkormányzati kötelező sportpolitikai feladatok ellátása
e) amatőr versenysportok szakosztályi szintű működtetése (jelenleg 3 szakosztályban:
labdarúgás, harcművészet, lovas-szakosztály; későbbiekben szerveződő szakosztályokkal
együtt), versenyeztetés
f) települési szabadidősport szervezése
g) települési ifjúsági és diáksport szervezése, ifjúsági sport versenyeztetés szervezése
h) fogyatékkal élők sportjának szervezése
Felelős: Dr. Tóth Ferenc alpolgármester
Határidő: 2013. május 22.
II. NAPIRENDI PONT
Dr. Tóth Ferenc alpolgármester
Második napirendi pontunk az egyebek. Egy megállapodás van a képviselő-testület előtt, amely az
önkormányzat és a Presidente OKISZ Kft. (1142 Budapest, Rákospatak utca 55.) között jönne létre.
A villamosmű biztonsági övezetéről szóló 122/2004. (X. 15.) GKM rendelet 16. § (11) bekezdése
alapján a biztonsági övezet környezetében lévő fák, bokrok ágait az ingatlan tulajdonosa (kezelője)
köteles rendszeresen eltávolítani, ha azok a szabadvezeték biztonsági övezetének határát elérik,
ezért az önkormányzat tulajdonában, kezelésében, fenntartásában álló ingatlanokon található
villamos hálózatot megközelítő fák, bokrok gallyazása az önkormányzat feladata. Az E.ON ÉszakDunántúli Áramhálózati Zrt-vel kötött szerződés alapján a Presidente OKISZ Kft. végzi a villamos
szabadvezetékek biztonsági övezetében a tartós tisztántartási szolgáltatásokat. Kérem a képviselőtestület tagjainak a hozzászólásait.
Dr. Lakos László jegyző
Az a személy, aki hozta a szerződés tervezetet ajánlatot tett, hogy ha az önkormányzat tudná
vállalni azoknak a gallyaknak az eltávolítását, amelyek az ingatlantulajdonosoknak vagy az
önkormányzatnak nem kellenek, ennek fejében ők olyan emelőkosaras munkálatokat végeznének el
a faluban térítésmentesen, amelyre esetleg szükségünk van.
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Rajcsányi László József képviselő
Ez eddig is így történt. Elég sok égő kiégett a hivatal előtti fán lévő karácsonyi fűzérből. Azt le
kellene venni és pótolva visszatenni.
Szilasy László képviselő
Ha hoznak emelős kosarat, akkor meg kellene nézni az iskola hátsó részét, mert ott már nem egy ág
kikezdte az épület falát.
Dr. Tóth Ferenc alpolgármester
Mikor kezdik a munkálatokat?
Dr. Lakos László jegyző
Hétfőn.
Ujfalusi Pál képviselő
A régi óvodánál van egy gesztenyefa ág, amelynél a nagy gépjárművek nem tudnak közlekedni, ha
szembe is jön gépjármű, nem tudnak lehúzódni, mert elviszi a faágat.
Dr. Tóth Ferenc alpolgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom elfogadásra a megállapodást. Aki ezzel egyetért,
kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
50/2013. (V. 22.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a megállapodást az
önkormányzat és a Presidente OKISZ Kft. (1142 Budapest, Rákospatak utca 55.) között a
közcélú hálózat, termelői vezeték, magánvezeték vagy a közvetlen vezeték mentén lévő, a
biztonsági övezetet sértő növényzetek eltávolítására vonatkozóan.
Felelős: Dr. Tóth Ferenc alpolgármester
Határidő: 2013. május 22.
Dr. Tóth Ferenc alpolgármester
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy Karászi Gáspár a Fejérvíz Zrt. műszaki vezérigazgató
helyettese megkereste önkormányzatunkat a Szabadegyháza-Perkáta-Sárosd szennyvízelvezető és –
tisztító rendszerrel kapcsolatban. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. Törvény 9. §
(3) bekezdése szerint amennyiben egy víziközmű rendszeren több ellátásért felelős is tulajdonnal
rendelkezik, az érintetteknek közös megegyezéssel ki kell jelölni egy a képviseletükben eljáró
ellátásért felelőst. Amennyiben nem tudna megegyezni a három teleülés, abban az esetben a
legnagyobb lakosságszámú település, azaz Perkáta lenne az ellátásért felelősök nevében eljáró
önkormányzat.
Szabadegyháza
Község Önkormányzatával és Sárosd Nagyközség
Önkormányzatával történt egyeztetés során mindkét település hozzájárult ahhoz, hogy Perkáta
Nagyközség Önkormányzata legyen az ellátásért felelősök nevében eljáró önkormányzat.
2013. május 18-án a Perkátai Polgárőrség Közhasznú Egyesület megalapításának 10. évfordulóját
ünnepelte. Megtisztelte a rendezvényt az előző és a jelenlegi rendőrkapitány, valamint az Országos
Polgárőr Szövetség Elnöke, Cseh István is. Kérdezem a képviselő-testület tagjait, hogy egyebek
napirendi pontban van-e kérdés, hozzászólás?
Szilasy László képviselő
Átvette az iskolát a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Már másodszor adtuk le igényünket a
tankerület felé arra vonatkozóan, hogy egy több évtizedes hagyományt tudjunk folytatni. Minden év
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végén a kitűnő, jeles tanulókat jutalmazzuk meg. Az elmúlt négy évben hagyomány volt, hogy az
iskolánkból eltávozó nyolcadikos diákok kaptak egy tollat, amelyben az iskola neve volt
belegravírozva. Ennek az összköltsége a tavalyi évben 200-250 000 Ft volt. Ezt az igényünket a
tankerület elutasította. Számítani fogok a Szülői Munkaközösség segítségére is. Harmadszor is be
fogjuk adni az igényünket. Az is nehezíti a döntést, hogy 2013. május 1-jével Gulyás Erzsébet
tankerületi igazgató lemondott, 2013. május 30-ig van hivatalban. Egyre reménytelenebbnek tartom
azt, hogy a ballagásig pozitív döntést fogunk kapni. Tudna-e segíteni nekünk az önkormányzat
valamilyen formában?
Rajcsányi László József képviselő
Az alapítványi költségekbe beleférne 100-150 000 Ft támogatás.
Dr. Tóth Ferenc alpolgármester
Polgármester úr nevében ígéretet teszek arra, hogy támogatni fogjuk ezt a hagyományt 100-120 000
Ft-tal.
Dr. Lakos László jegyző
Az E.ON munkatársai voltak itt egyeztetni a Mavír alállomás kiépítésével kapcsolatban. Azt a
javaslatot tették, hogy a József A. utca végén, a pedagógus földek mellett lejövő úton vezetnének
egy légvezetéket. Eredetileg földkábelről volt szó, de ez drága és ezért légvezetéket használnának.
A házak mellett földkábelt alkalmaznának, a pedagógusföldeken átvinnék légvezetékre a 62-es útig,
a 62-es mellett pedig a Lenin utca 57-es házszám kertje végéig az árok mellett hoznák be a
vezetéket, aztán át a bárányjárási úton. Az volt a kérdésük, hogy van-e ellenvetésünk a
légvezetékkel kapcsolatban.
Rajcsányi László József képviselő
Ezek a dolgok építési engedély kötelesek. Milyen védőtávolságok vannak?
Dr. Lakos László jegyző
A földkábelnél 1 méteres, a légvezetéknél 3,2 méteres.
Rajcsányi László József képviselő
A pedagógus földekre készített részletes szabályozási terven lévő útcsatlakozást ne keresztezze
légvezeték, mert az akadályozhatja a területre történő behajtást magas járművek esetében.
Dr. Tóth Ferenc alpolgármester
Kérdezem a képviselő-testület tagjait, hogy van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs
hozzászólás, a testületi ülést bezárom.
Több hozzászólás nem hangzott el, dr. Tóth Ferenc alpolgármester a testületi ülést 17:40
perckor bezárta.

Dr. Tóth Ferenc
alpolgármester

Dr. Lakos László
jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Rajcsányi László József
képviselő

Szilasy László
képviselő
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