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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 Rajcsányi László József és dr. Tóth Ferenc testületi tagok személyére. 

A képviselő-testület  a  jegyzőkönyv hitelesítők személyére  tett  javaslatot  6  igen szavazattal 
elfogadta.

Somogyi Balázs polgármester
A napirendben egy módosítást  javaslok. Első napirendi pontban javaslom tárgyalni a Perkáta II. 
számú háziorvosi körzet egészségügyi feladat-ellátási szerződésének felülvizsgálatát. Kérdezem a 
képviselő-testület tagjait, hogy egyéb napirendi pontra van-e javaslat. Amennyiben nincs, javaslom 
elfogadásra a módosított napirendet. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

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

51/2013. (V. 30.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  elfogadta  a  módosított 
napirendet az alábbiak szerint.

1. A  Perkáta  II.  számú  háziorvosi  körzet  egészségügyi  feladat-ellátási  szerződés 
felülvizsgálata

2. Polgármesteri beszámoló az aktuális eseményekről
3. Perkáta-Nagykarácsony-Aba  Általános  Művelődési  Központ  megszűnésével 

kapcsolatos döntéshozatal
4. A  Perkáta  1.  hrsz-ú  ingatlan  használati  viszonyainak  rendezésével  kapcsolatos 

ajánlat megtárgyalása
5. A Polgármesteri Hivatal ügyrendjének módosítása
6. Megyei feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési terv 

(www.oktatas.hu –Megyei  feladatellátási,  intézményhálózat-működtetési  és 
köznevelési-fejlesztési tervek – Fejér megye) véleményezése 

7. Pusztaszabolcs-Perkáta  Szociális  Önkormányzati  Társulás  létrehozásával 
kapcsolatos döntéshozatal

8. Egyebek
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Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2013. május 30.

I. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
Első  napirendi  pontunk  a  Perkáta  II.  számú  háziorvosi  körzet  egészségügyi  feladat-ellátási 
szerződés felülvizsgálata. Üdvözlöm Dózsáné dr. Sasvári Ildikót a Fejér Megyei Kormányhivatal  
Dunaújvárosi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézetének járási tiszti főorvosát és dr. Nemes 
Dénes ügyvéd urat, az Országos Tisztiorvosi Hivatal képviselőjét. A Perkáta II. számú háziorvosi 
körzetet dr. Viski Mária egyéni vállalkozó háziorvos látja el a hatályos egészségügyi feladat-ellátási 
szerződés értelmében. Az elmúlt  időszak eseményeiről tájékoztatnám a képviselő-testület tagjait. 
Közel ötven írásos panasz érkezett önkormányzatunkhoz dr. Viski Mária háziorvossal kapcsolatban, 
melyeket továbbítottunk az ÁNTSZ részére. A panaszok nagy része a Fejér Megyei Orvosi Kamara 
illetékességében vannak. Több alkalommal szerettük volna tisztázni ezt a problémát a doktornővel, 
mert  a nagy mértékű betegszám csökkenés is veszélyezteti  a betegellátást.  2013. május 22-én a 
Fejér  Megyei  Kormányhivatal  Dunaújvárosi  Járási  Hivatal  Járási  Népegészségügyi  Intézete  dr. 
Viski  Mária  háziorvos  egészségügyi  tevékenységét  felfüggesztette  az  orvosi  alkalmasság 
bizonyításának hiánya miatt. 2013. május 23-án dr. Viski Mária eljuttatott egy dokumentumot az 
önkormányzathoz, melyben bejelentette, hogy szüneteltetni kívánta a tevékenységét. Mivel az előző 
napon a felfüggesztés már érvénybe lépett,  ezért  a doktornő nyilatkozata jogilag érvénytelennek 
számít.  2013. május  27-én az orvosi rendelő,  a beteg dokumentáció  átadás-átvétele  történt  meg 
Somogyi  Balázs polgármester,  dr. Viski Mária háziorvos, dr. Lakos László jegyző, Dózsáné dr. 
Sasvári Ildikó, a rendőrség és a rendszergazda jelenlétében. Javaslom a képviselő-testületnek, hogy 
dr.  Viski  Mária  háziorvos  egészségügyi  feladat-ellátási  szerződését  mondja  fel  a  következők 
alapján. „Az önálló orvosi tevékenységről” szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § (3) bekezdése és a 
2012. május 17-én megkötött egészségügyi feladat-ellátási szerződés 18. pontja alapján. Kérem a 
képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. 

Dr. Lakos László jegyző
Szeretném ismertetni a felmondás indokait. „Az önálló orvosi tevékenységről” szóló 2000. évi II. 
törvény 2/B. § (3) bekezdése értelmében „a települési önkormányzat a feladat-ellátási szerződést – 
indokolással – felmondhatja, ha a háziorvos a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit 
írásbeli  felszólítás  ellenére  nem teljesíti,  vagy folytatólagosan megszegi  a  jogszabályban foglalt 
működésre  vonatkozó  előírásokat”.  Három  olyan  jogszabály  is  van,  amelyet  a  doktornő 
folytatólagosan  megszegett.  Azzal,  hogy  2013.  május  22-én  az  egészségügyi  tevékenységét 
felfüggesztették,  a  feladat-ellátási  szerződés  szerint  is  és  különböző  jogszabályok  szerint  is 
gondoskodnia  kellett  volna  a  helyettesítésről.  A  helyettesről  ő  gondoskodni  nem  tudott,  ezzel 
megszegte a jogszabályban foglalt  működési  előírásokat.  A tavalyi  évben az OEP felszólítására 
felülvizsgáltuk az összes orvos feladat-ellátási szerződését. Jogszabályi kötelezettség írta elő, hogy 
2013.  január  1-jéig  a  módosított  jogszabályoknak  megfelelő  feladat-ellátási  szerződéssel  kell 
rendelkeznie  a  háziorvosoknak,  de  a  doktornő  a  módosítás  aláírását  megtagadta,  tehát  jelen 
pillanatban sem a jogszabályoknak teljesen megfelelő feladat-ellátási szerződéssel dolgozik. Ezzel 
is  megszegte  a  jogszabályban előírt  működési  előírásokat,  és a  Polgári  Törvénykönyvben előírt 
együttműködési  kötelezettségét,  amivel  egyben  a  feladat-ellátási  szerződését  is  megszegte.  A 
feladat-ellátási szerződését ezen túl is több ponton megszegte. A szerződés 4. pontja értelmében a 
helyettesről  kell  gondoskodnia,  a  szerződés  9.  pontja  értelmében  a  feladatkörében  előírt 
nyilvántartásokat,  adatszolgáltatási  kötelezettségeit  az adatvédelmi jogszabályokra figyelemmel a 
külön jogszabályok szerint kell teljesítenie, az orvosi titoktartás sérelme nélkül. A doktornő ezt a 
kötelezettségét is megszegte. A szerződés 14. pontjában kikötöttük, hogy a megbízónak joga van az 
átadott  feladat  elvégzését ellenőrizni,  ellenőriztetni,  szakmai hiányosság esetén az FMK NSZSZ 
felé jelzést tenni, etikai ügyben az Orvosi Kamarához fordulni. Ezt az ellenőrzést nem biztosította. 
A  szerződés  18.  pontjának  második  fordulata  tartalmazza  a  felmondás  jogát.  A  megbízó 
egyoldalúan is felmondhatja a szerződést,  ha az OEP KDTH-val kötött  finanszírozási szerződés 

3



megszűnik,  az  FMK  NSZSZ  kezdeményezésére,  a  háziorvosi  ellátás  színvonalának  jelentős 
csökkenése esetén a felügyeletet ellátó főorvos kezdeményezésére.  Ezek közül a pontok közül a 
doktornővel  kötött  feladat-ellátási  szerződés  a  mi  esetünkben  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal 
Dunaújvárosi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete kezdeményezésére szüntethető meg, 
hiszen ezt a polgármester úrnak írt leveleiben a népegészségügyi szolgálat többször is javasolta. A 
szerződés  tehát  a  jogszabályok  és  a  feladat-ellátási  szerződésben  meghatározottak  szerint 
felmondható. 

Somogyi Balázs polgármester
Kérem a szakértők hozzászólásait, amennyiben ki kívánják egészíteni az elhangzottakat.  

Dózsáné dr. Sasvári Ildikó járási tisztifőorvos
Nekünk  azt  kell  szem  előtt  tartani,  és  azért  születtek  meg  ezek  a  határozatok,  hogy  a 
betegbiztonságot  megőrizzük,  megtartsuk.  Kiderült,  hogy  a  betegbiztonság  nagyon  sok  ponton 
sérült,  amelyet  egy  szakfelügyelői  vélemény  is  alátámasztott.   A  vizsgálat  szakmai  és  egyéb 
hiányosságokat tárt fel. A felfüggesztésnek másik komoly oka is volt, mégpedig az egészségügyi 
alkalmasságnak meg nem felelés. 

Dr. Lakos László jegyző
2013. március 20-án dr. Sirák András megyei szakfelügyelő főorvos végzett egy felülvizsgálatot dr. 
Viski  Máriánál  és  összefoglalva  az  alábbiakat  állapította  meg.  „A  szakfelügyeleti  vizsgálat 
összefoglaló  eredménye,  hogy jelen pillanatban dr.  Viski Mária doktornő pszichológiai  állapota 
alapján  nem  alkalmas  háziorvosi  tevékenység  végzésére.  Ezen  kívül  komoly  elemi,  szakmai 
hiányosságokra is fény derült.  Az ismeretek alapvető hiánya vezet oda, hogy tevékenységével a 
betegek elégedetlenek, mivel nagyszámú, a betegeket egészségügyi  állapotukban is, anyagilag is 
komolyan  érintő  hibát  követ  el.”  A szakvélemény ismertetése  nem minősül  személyiségi  jogok 
megsértésének, hiszen „az önkormányzatokról” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény új szabályai 
szerint csak akkor kell ilyen esetekben zárt ülést elrendelni, ha az érintett kéri és dr. Viski Mária ezt  
nem kérte.

Somogyi Balázs polgármester
Több olyan kérdés is felmerült a képviselő-testület tagjai részéről, hogy milyen következménye lesz 
a mai  döntésünknek. A felfüggesztés hatálya  alatt  lévő doktornő szüneteltetést  kért,  ami jogilag 
érvénytelen  nyilatkozat.  Az  együttműködés  hiányáról  folyamatosan  tanúbizonyságot  tesz.  Ezt 
láthatták  a  képviselők  is.  A  háziorvosi  ellátás  színvonalának  csökkenése  és  az  egészségügyi 
alkalmasság hiánya is bizonyíték arra, hogy nem alkalmas a pozíció betöltésére. A helyettesítési 
kötelezettség elmulasztása nem csak az elmúlt  hat munkanapon valósult  meg,  hanem az elmúlt 
időszakban számos alkalommal is, amikor az ellátás nem volt biztosítva vagy csak töredékében. A 
betegellátás veszélyeztetése volt  számunkra leginkább meggyőző, amelyet  a lakosok panaszai is 
igazoltak. A képviselő-testület a jelenleg érvényes feladat-ellátási szerződés értelmében 6 hónapos 
felmondási idő figyelembevételével fogja felmondani a doktornővel kötött szerződést. Jelenleg az I. 
számú háziorvosi  körzet  ellátásáért  felelős  dr.  Kormos Zoltán napi  két  órában lát  el  sürgősségi 
ellátást  a  II.  számú  háziorvosi  körzet  betegeinek.  A  következő  időszakban  a  Fejér  Megyei 
Kormányhivatal  Dunaújvárosi  Járási  Hivatal  Járási  Népegészségügyi  Intézete  fog  kijelölni 
helyettest,  amennyiben a  képviselő-testület  úgy dönt,  hogy a  dr.  Viski  Máriával  kötött  feladat-
ellátási szerződést felmondja. Az átadás-átvételi eljárás közben az asszisztencia a rendelőben volt, 
de dr. Viski Mária nem engedett neki semmiféle nyilatkozatot tenni, mert hivatalosan szabadságon 
volt. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.

Dr. Lakos László jegyző
A táppénzes papírok kitöltése, kiállítása az asszisztencia segítségével megoldható lett volna, de ettől 
is megfosztotta a települést azzal, hogy elküldte szabadságra.
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Dr. Tóth Ferenc alpolgármester
A Jegyző Úr által felsorolt indokok, okok nagyon alaposak. Mindannyiunk számára kiemelkedő az 
elmúlt egy hét problémája, amikor a hivatással összeegyeztethetetlen módon a II. számú háziorvosi 
körzet betegeit súlyosan veszélyeztette dr. Viski Mária. Meg szeretném köszönni dr. Kormos Zoltán 
segítségét. Már 2013. május 24-én is sürgősségi eseteket látott el kérés nélkül. 

Szilasy László képviselő
A  Perkáta  II.  számú  háziorvosi  körzet  praxisa  átkerült  egy  adás-vétel  során  a  jelenlegi 
háziorvoshoz.  Tudomásom szerint  a  praxis  üzletmenete  nem lett  befejezve,  de  a  jog  átszállt  a 
doktornőre. A doktornő munkába lépése után nem sokkal elkezdődtek a problémák. 

Dr. Nemes Dénes az Országos Tisztiorvosi Hivatal képviselője
Tisztelt  Képviselő-testület!  Ugyanúgy,  mint  ahogy  egy  tanárnál,  úgy  egy  orvosnál  is  vannak 
kötelező elírások arra vonatkozóan, hogy milyen munkaköri alkalmassági feltételek alapján láthatja 
el a praxisát. Tehát, hogy a praxisjog gyakorlására milyen feltételekkel alkalmas, időszakonként 
ezeket  a  vizsgálatokat  elvégzik.  Egy rendkívüli  munkaköri  felülvizsgálat  során  megállapították, 
hogy  pszichiátriai  szempontból  nem  alkalmas  a  praxisjog  gyakorlására.  A  jogszabályok  elég 
szigorúak, de miután egy összetett jogterületről van szó, ezért ahhoz, hogy egy emberről kimondjuk 
azt,  hogy véglegesen alkalmatlan  egy munkakör  betöltésére,  pálcát  nem törhetünk felette,  ezért 
nyilvánvalóan  van  ennek  egy  szigorú,  kötelezően  előírt  eljárás  rendje.  Gyakorlatilag  az 
önkormányzat,  mint  a közszolgáltatásért  felelős  szerv és az egészségügyi  államigazgatási  szerv, 
amely a szakmai felügyeletet biztosítja a háziorvosi ellátás fölött, e tekintetben együtt kell, hogy 
működjön. Itt nem arról van szó, hogy bármelyikünk a másikra várt volna, de meg kellett várni azt a 
pontot, amikor ismerve a doktornő előző évben tanúsított magatartását, aránylag olyan biztos jogi 
döntést  tudjunk hozni  mi  is  és  önök is,  amelyek  bíróság előtt  is  megvédhetők.  Abban teljesen 
egyetértünk,  hogy  a  betegellátás  folyamatosságát  és  a  betegbiztonságot  kell  mindkettőnknek 
egyaránt  biztosítanunk.  Egy  ilyen  emberrel,  akinek  ilyen  problémái  vannak,  nem  biztosítható. 
Holnap reggeltől Dózsáné dr. Sasvári Ildikó járási tisztifőorvos ki fogj jelölni egy helyettest, aki a 
praxis korábbi tulajdonosa volt. Itt  lesz egy átmeneti idő, mert ha úgy dönt a képviselő-testület,  
hogy felmondja a szerződést, azt át is kell vetetni a másik féllel, és addig a működési engedélyt nem 
fogjuk tudni visszavonni, amíg ez nem következik be. A helyettesítés folyamatosan megoldott lesz. 
A képviselő-testület jóváhagyásával engedte át az előző praxis tulajdonos a praxis jogát a jelenlegi 
praxis  tulajdonosnak.  Ez  ugyanígy  fog  történni  a  következőkben  is,  kivéve,  ha  elveszíti  a 
praxisjogát,  mert  ebben az esetben is a területi  ellátási  kötelezettség fennmarad,  és hogy ha hat 
hónapon  túl  nem  tudjuk  betölteni  a  praxist,  akkor  vagy  az  országos  alapellátási  intézet  fog 
gondoskodni a praxis ellátásáról vagy az önkormányzat talál egy olyan orvost, aki betölti a praxist. 
Az orvosok egy meghatározott szakmai képesítéssel és gyakorlattal rendelkező, vagyoni értékkel 
bíró joga a praxisjog, amit ő korlátozottan, de átruházhat vagyoni ellenérték fejében. Az, hogy ők 
megállapodtak valamiben, és nem fizette ki adott esetben, nem a képviselő-testületre és nem is ránk 
tartozik.  Ez érdemben nem befolyásolja a feladatellátást.  A testületnek meg kell  indokolnia  azt, 
hogy miért mondja fel a szerződést. A Jegyző Úr által elmondottak pontos indokolást tartalmaztak.  
A praxis folyamatos működtetése jogi előírás, ezért van az, hogy a törvény nem ismeri a rendkívüli 
felmondás fogalmát, ezért mondja azt, hogy hat hónapra lehet felmondani. 

Somogyi Balázs polgármester
Köszönöm a tájékoztatást. Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom a képviselő-testületnek, 
hogy a dr. Viski Mária háziorvossal 2012. május 17-én kötött, a Perkáta II. számú háziorvosi körzet 
egészségügyi  feladatainak  ellátására  vonatkozó  egészségügyi  feladat-ellátási  szerződést  a  hat 
hónapos felmondási  idő figyelembevétel  mondja fel.  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:

52/2013. (V. 30.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata  Képviselő-testülete  a dr.  Viski Mária (6726 Szeged, 
Radnóti  u. 21/b.,  szül.  hely,  idő: Szeged, 1965. 04. 13., an: Kopasz Margit)  háziorvossal 
2012. május 17-én kötött, a Perkáta II. számú háziorvosi körzet egészségügyi feladatainak 
ellátására vonatkozó egészségügyi feladat-ellátási szerződést a hat hónapos felmondási idő 
figyelembevétel, 2013. november 30-ával felmondja az alábbi indokok alapján.

„Az  önálló  orvosi  tevékenységről”  szóló  2000.  évi  II.  törvény  2/B.  §  (3)  bekezdése 
értelmében  „a  települési  önkormányzat  a  feladat-ellátási  szerződést  –  indokolással  – 
felmondhatja, ha
a) a  háziorvos  a  feladat-ellátási  szerződésben  vállalt  kötelezettségeit  írásbeli  felszólítás 

ellenére nem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre 
vonatkozó előírásokat”.

„Az  önálló  orvosi  tevékenységről  szóló  2000.  évi  II.  törvény  végrehajtásáról”  szóló 
313/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 9. §-ának megfelelően dr. Viski Mária köteles a praxis 
ellátásához helyettesítésről gondoskodni.
„9. § (1) A vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint kell a helyettesítésről gondoskodni, 
ha 
a) a praxisjog jogosultja a személyes szolgáltatásnyújtási kötelezettségének nem tud eleget 

tenni.”

„A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről” szóló 4/2000. (II. 25.) EüM 
rendelet 1. és 7. §-ának megfelelően:
„1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed azokra a praxisjoggal rendelkező háziorvosokra, házi 
gyermekorvosokra  (a  továbbiakban:  háziorvos)  és  alapellátást  végző  fogorvosokra,  akik 
területi ellátási kötelezettséget vállalva
a) az  önkormányzattal,  az  önkormányzati  feladatokat  ellátó  egészségügyi  intézménnyel 

közalkalmazotti jogviszonyban állnak,
b) az  önkormányzattal  kötött  szerződés  értelmében  a  feladatokat  gazdálkodó  szervezeti 

formában vagy magánorvosként végzik.”
„7.  §  (1)  A  háziorvos  és  a  fogorvos  helyettesítését  csak  olyan  orvos  láthatja  el,  aki  a 
háziorvosi, fogorvosi feladatkörre előírt személyi feltételeknek megfelel.
(2) Az 1. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti háziorvos, illetve fogorvos helyettesítése a 
munkajogi rendelkezések szerint történik, az 1. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti esetben 
a helyettesítésre az önkormányzattal kötött szerződésben külön ki kell térni.”

 „Az önálló  orvosi  tevékenységről”  szóló  2000.  évi  II.  törvény 3.  §-ának (8)  bekezdése 
kötelező erővel írja elő,  hogy a törvény 2/B. §-ában foglalt  követelményeknek legkésőbb 
2013. január 1. napjáig eleget kell tenni. 

Az  önkormányzat  e  rendelkezésnek  megfelelően  2012.  decemberében  elkészítette  és  a 
117/2012. (XII. 12.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadta az egészségügyi feladat-
ellátási  szerződés  módosításának  hatályos  jogszabályok  szerinti  tervezetét,  amelynek 
aláírását a háziorvos megtagadta.

Dr.  Viski  Mária  azzal,  hogy  a  háziorvosi  működésére  vonatkozó  egészségügyi 
tevékenységének  a  Népegészségügyi  Szakigazgatási  Szerv  általi  felfüggesztését  követően 
2013. május 23-ától a helyettesítéséről nem gondoskodott, illetve a jogszabályi változások 
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miatt aktualizált feladat-ellátási szerződést nem írta alá, megszegte a korábban idézett 2000. 
évi II. törvény 2/B. § (3) bekezdés a) pontjának második fordulatát.

A fenti  indokokon  túl  a  Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  és  dr.  Viski  Mária  egyéni 
vállalkozó  háziorvos  között  2012.  május  17.  napján  kötött  feladat-ellátási  szerződés  18. 
pontja  értelmében  Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  egyoldalúan  is  felmondhatja  a 
szerződést  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  Népegészségügyi  Szakigazgatási  Szervének 
kezdeményezésére. 

A  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  Dunaújvárosi  Járási  Hivatal  Járási  Népegészségügyi 
Intézete több alkalommal, legutóbb 2013. május 24-én kelt levelében javasolta a dr. Viski 
Máriával kötött feladat-ellátási szerződés felülvizsgálatát. 

A  felülvizsgálat  során  Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete 
megállapította, hogy dr. Viski Mária háziorvos a feladat-ellátási szerződést több ponton is 
megszegte. 

Az egészségügyi feladat-ellátási szerződés 2. pontja értelmében dr. Viski Mária háziorvos a 
szerződés  aláírásával  háziorvosi  alapellátást  vállalt  területi  ellátási  kötelezettséggel,  a 
mindenkor  hatályos  jogszabályokban  előírt  feltételekkel.  Azzal,  hogy  a  hatályos 
jogszabályoknak  megfelelő  egészségügyi  feladat-ellátási  szerződés  tervezetének  aláírását 
megtagadta dr. Viski Mária a feladat-ellátási szerződés 2. pontját megszegte.

A háziorvos a feladat-ellátási szerződés 4. pontja értelmében vállalta, hogy akadályoztatása 
esetén gondoskodik a helyettesítésről, a szerződésben megjelölt háziorvos útján. Azzal, hogy 
a helyettesítésről nem gondoskodott, dr. Viski Mária a feladat-ellátási szerződés 4. pontját is 
megszegte.

Dr. Viski Mária a feladat-ellátási szerződés 15. pontja értelmében vállalta, hogy az ellátás 
területén a jogszabályok által előírt képesítéssel rendelkező szakasszisztenst foglalkoztat. Dr. 
Viski  Mária  háziorvos  az  egészségügyi  feladat-ellátási  tevékenységének  felfüggesztését 
követően  nem  biztosított  szakasszisztenst,  ezzel  a  feladat-ellátási  szerződés  15.  pontját 
szintén megszegte.

A fentieken túl a feleket a szerződés teljesítése során együttműködési kötelezettség is terheli,  
a sajátos egészségügyi rendelkezések mellett a Polgári Törvénykönyvben előírt feltételeket is 
alkalmazni  kell.  Azzal,  hogy a hatályos  jogszabályoknak megfelelő egészségügyi  feladat-
ellátási  szerződés  tervezetének  aláírását  a  vonatkozó  jogszabályok  megszegésével 
megtagadta, dr. Viski Mária az általános együttműködési kötelezettségének sem tett eleget a 
szerződés teljesítése során.

A  felsorolt  hiányosságokkal  és  jogszabálysértésekkel  dr.  Viski  Mária  nem  csak  a 
jogszabályban  előírt  és  szerződési  kötelezettségeit  sértette  meg,  hanem  nagy  mértékben 
veszélyeztette az általa ellátott körzet betegbiztonságát is. 

Mindezen  indokok  alapján  a  Perkáta  II.  számú  háziorvosi  körzet  lakosságának 
betegbiztonsága  érdekében  Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  dr. 
Viski Máriával kötött feladat-ellátási szerződés felmondásáról határozott.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2013. november 30.

Somogyi Balázs polgármester
A képviselő-testületi ülésen tíz perc szünetet rendelek el.
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A képviselő-testület 17:50 perckor tíz perc szünetet tart.

A képviselő-testület 18:00 perckor folytatja az ülést.

Somogyi Balázs polgármester
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, hat képviselő jelen van. Második napirendi pontunk 
polgármesteri beszámoló az aktuális eseményekről. 2013. április 27-én az adonyi Duna-Menti Szent 
Orbán Borrend térségi borversenyét rendezte meg. A verseny eredményhirdetése 2013. május 25-én 
történt meg. Ugyanezen a napon ünnepeltük a testvérvárosok világnapját, melynek keretében egy 
kisebb  terület  átadása  zajlott  a  Győry-kastély  előkertjében,  ahol  kőpad  és  asztal  szett  került 
kihelyezésre.  A  testvérvárosokkal  kapcsolatban  idén  2013.  10.  30  és  2013.  11.  30.  között  fog 
Perkátára látogatni egy francia csoport. 
2013. április 29-én és 2013. május 10-én az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás tartotta ülését. A 
társulás azt a döntést  hozta,  hogy 2013. június 30-i  megszűnés  helyett  a 2013. augusztus 31-ig 
történő feladatellátást támogatja elsősorban a normatíva lehívás és elszámolás okán. 
2013. május 9-én testületi ülésen vettem részt Pusztaszabolcson, ahol előzetesen véleményezték azt 
a társulási  szándékot,  amely Pusztaszabolcs és Perkáta között  jönne létre a szociális  intézményi  
társulás létrehozásával kapcsolatban. Jelenleg is folyik Pusztaszabolcson a képviselő-testületi ülés, 
ahol dönteni fognak arról, hogy támogatják-e a társulás létrehozását vagy nem.
2013. május 2-án bejárás volt a 4/2012. BM rendelethez kapcsolódó pályázatunk vonatkozásában, 
melynek keretében a régi óvoda került felújításra. 2013. május 3-án az átadás, 2013. május 30-án a 
pénzügyi teljesítés megtörtént.
2013. május 11-én egy új újszülött parkot avathattunk Perkátán. A 2012-ben született gyermekek 
szülei az új óvoda előtt ültettek fákat. 
2013. május 18-án tartotta tíz éves fennállásának évfordulóját a Perkátai Polgárőrség Közhasznú 
Egyesület.
2013. május 26-án a Magyar Hősök Emléknapján került felavatásra Bazsi Községben Koronczay 
József  emléktáblája,  Sághy  Gyula  tizedes  emléktáblájával  együtt.  Koronczay  József  perkátai 
csendőrparancsnok a magyarországi háborús események vége előtt egy héttel a Veszprém megyei 
Bazsiban hunyt el. A bazsi önkormányzattal és helyi kortársakkal való kapcsolatfelvétel után történt 
az  a  kezdeményezés,  hogy  emléktábla  kihelyezésével  emlékezzenek  meg  a  perkátai 
csendőrparancsnokról, aki amúgy is a világháborús hősi halottak emlékművénél lett eltemetve.
2013. május 28-án egy előkészítő megbeszélés zajlott a 2013. június 29-én megrendezendő Fejér 
Megyei Borász, Vadász és Halász találkozóval kapcsolatban. A rendezvényen közel 16 szervezet 
fog részt venni. 
2013. május 30-án a Közép-duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati  Társulás tartotta 
közgyűlését. A közgyűlés határozatképtelen volt. Utána érvényes taggyűlést tartott a Közép-duna 
Vidéki Hulladékgazdálkodási Zrt., amelyben önkormányzatunk is részvényes. 
2013.  május  31-én  várhatóan  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  Dunaújvárosi  Járási  Hivatal 
Népegészségügyi Intézete ki fogja jelölni dr. Viski Mária háziorvos helyettesét és az átadás-átvétel 
is meg fog történni. Ugyanezen a napon a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., mint megrendelő 
megbízásából a Mérnök, Transinvest-Budapest Kft. 1. éves utó-felülvizsgálati eljáráshoz szükséges 
helyszíni  bejárást  hívott  össze  a  62.  sz.  főút  fejlesztése,  Perkáta  elkerülő  szakasz  egy  éves 
garanciális  munkáira  vonatkozóan.  Írásban  jeleztem  a  résztvevőknek,  hogy  milyen  problémák 
voltak Perkáta esetében. Nem végezte el a Porr Építési Kft. azt a felújítási ígéretét, amelyet a József 
A. utca és a kisperkátára vezető útnak a helyreállítására tett. Jeleztem, hogy a volt 62-es számú főút 
Perkáta  belterület  és  körforgalmú  csomópont  közötti  szakasz  állapota  az  elmúlt  télen  jelentős 
mértékben  romlott.  Jeleztem továbbá,  hogy milyen  helyreállítási  munkákat  kellett  végezni  akár 
perkátai,  akár  más  vállalkozók  segítségével  az  elkerülő  út  kapcsán.  A  holnapi  napon  tartja  a 
Mezőföldi  Híd  Térségfejlesztő  Egyesület  a  közgyűlését,  melyen  a  zárszámadás  elfogadása  fog 
megtörténni. Kérem a képviselő-testület tagjainak hozzászólásait.
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Laki Ferenc képviselő
Az  újszülött  parkkal  kapcsolatban  történt  egyeztetés  szakemberrel,  szakhatósággal,  mert  a 
közterületen lévő közművekre ültették a facsemetéket? Ott probléma van megint. Még nincs is kész, 
de fel lett mára avatva. Ez egy dolog. Most nem mondok neveket, de beszéltem olyan emberrel, aki 
ért hozzá.

Somogyi Balázs polgármester
Ha nem mond neveket, akkor olyan, mintha senki nem mondta volna.  

Laki Ferenc képviselő
De legyen ennyi elég. Beszéltem például a Sipos úrral.

Somogyi Balázs polgármester
Volt már arra példa, hogy képviselő úr hivatkozott valakire, valamire és utána nem volt megfelelően 
alátámasztva.

Laki Ferenc képviselő
Most ne ezzel foglalkozzon maga, hogy én kit mondok. Ez az igazság.

Somogyi Balázs polgármester
Képviselő úr! A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak szerint fel fogom önt szólítani az 
ülés elhagyására.

Laki Ferenc képviselő
Tegye meg! Megteheti! Laki úr mert szólni és ki lett küldve.

Somogyi Balázs polgármester
Képviselő úr! Ha nem tudja ezt abbahagyni, akkor megkérem, hogy az ülést hagyja el. Képviselő 
úr, megvonom öntől a szót.

Laki Ferenc képviselő
Köszönöm szépen.

Somogyi Balázs polgármester
Ne köszönje meg, mert megvontam öntől a szót.

Laki Ferenc képviselő
Úriember maga.

Somogyi Balázs polgármester
Képviselő  úr!  Megkérem,  hogy  ha  bármilyen  kérdése,  észrevétele  van,  akkor  ne  név  nélkül 
hivatkozzon emberekre.  Kérje meg azokat  a szakembereket,  hogy szóljanak.  Nyitottak  vagyunk 
minden szakvéleményre,  de hasra ütés szerűen, másra konkrétan nem hivatkozva mi sem tudjuk 
komolyan venni.

Laki Ferenc képviselő
Nem. Ott vannak a táblák.

Somogyi Balázs polgármester
Képviselő úr! Nem kértem véleményt. Megvontam öntől a szót.
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Laki Ferenc képviselő
Maga megteheti, maga mindent megtehet.

Somogyi Balázs polgármester
Képviselő úr! Megkérem, hogy hagyja el az ülést.

Laki Ferenc képviselő
El is  hagyom,  ezt  akartam.  Az előbb is  elmondtam az ember  nevét,  akit  kért  tőlem,  csak nem 
figyelt.

Somogyi Balázs polgármester
Hallottam, hogy a Sipos urat mondta.

Laki Ferenc képviselő
Nem állunk le ezzel a dologgal, mert azok a fák nem maradhatnak ott.

Somogyi Balázs polgármester
Döntse el menni akar vagy marad?

Laki Ferenc képviselő úr 18:30 perckor elhagyta az ülést.

III. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
Harmadik  napirendi  pontunk  a  Perkáta-Nagykarácsony-Aba  Általános  Művelődési  Központ 
megszűnésével  kapcsolatos  döntéshozatal.  Nagykarácsony  és  Aba  Önkormányzatával  történt 
egyeztetés  során  arra  a  döntésre  jutottunk,  hogy  a  társulást  2013.  június  30-i  hatállyal 
megszüntetjük.  Az  eddigi  feladatokat  önállóan  a  Perkátai  Általános  Művelődési  Központ  fogja 
ellátni  az  óvoda  és  a  Művelődési  Ház  intézményegységekkel.  Ezzel  kapcsolatban  a  képviselő-
testület  kiírt  egy pályázatot  az  intézményvezetői  álláshely  betöltésére.  Megkaptuk a  perkátai,  a 
nagykarácsonyi  és  az  abai  alkalmazotti  közösség,  a  szülői  munkaközösség  véleményét  a 
megszűnéssel kapcsolatban. A képviselő-testületnek három döntést kell hoznia, amelyet a mellékelt 
határozati javaslatok tartalmaznak. 

Dr. Lakos László jegyző
Pontosítani szeretnék. A meghívó második napirendi pontjának címében a Perkáta-Nagykarácsony-
Aba Általános Művelődési Központ megszűnésével kapcsolatos döntéshozatal szerepel. A Perkáta-
Nagykarácsony-Aba ÁMK szűnik meg, a neve megváltozik, de jogutódként az ÁMK, mint Perkátai 
Általános Művelődési Központ tovább fog működni. Maga a döntéshozatal átszervezésnek minősül. 
Köszönöm dr.  Tóth Ferenc képviselő  úrnak az anyaggal  kapcsolatos  néhány pontosító  jelzését. 
Ezeket ki fogjuk javítani. Közoktatási társulás elnevezést használt az ügyvédnő a már időközben 
köznevelési társulásra módosított név helyett, egy-két ragot, toldalékot helytelenül alkalmazott. Egy 
érdemi  észrevétel  is  van,  mégpedig  az  ÁMK  egységes  alapító  okiratával  kapcsolatban.  A  14. 
pontban  a  költségvetési  szerv  feladatellátását  szolgáló  vagyon:  melyre  nézve  az  Általános 
Művelődési Központ térítésmentes használati jog illeti meg. A 14.1. pontban szerepel a Perkáta, 
Bocskai I. u. 2. szám alatti ingatlanok, melyben a Szivárvány Óvoda intézményegység van. A 14.2. 
pontban  a  Perkáta,  Dózsa  Gy.  u.  15.  szám  alatti  ingatlan  szerepel,  melyben  a  József  Attila 
Nagyközségi Könyvtár és Művelődési Ház működik. Az a kérdés, hogy a 14.3. pontba tegyük-e be 
a Faluházat?  Én úgy gondolom, hogy igen. Ezzel  a módosítással  javaslom elfogadásra a három 
határozati javaslatot.

Somogyi Balázs polgármester
Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.
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Szilasy László képviselő
A leendő ÁMK költségvetési szervként, önálló költségvetési szervként, részben önálló költségvetési 
szervként vagy nem önálló költségvetési szervként fog működni?

Dr. Lakos László jegyző
Önálló jogi személy, önállóan működik, és az előirányzatok felett is önállóan gazdálkodik, önálló 
bankszámlával  is  rendelkezik.  A  kikötés  annyi,  hogy  a  pénzügyi,  gazdálkodási,  könyvelési 
feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el. 

Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben  nincs  több  hozzászólás,  javaslom  elfogadásra  a  Perkáta-Nagykarácsony-Aba 
Köznevelési  Intézményi  Társulás  megszűnéséről  és  a  társult  önkormányzatokkal  történő 
elszámolásról szóló határozati javaslatokat. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

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

53/2013. (V. 30.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselőtestülete  megtárgyalta  „Perkáta- 
Nagykarácsony-  Aba Köznevelési  Intézményi  Társulás  megszűnésére  s  azzal  kapcsolatos 
elszámolásra” vonatkozó előterjesztést, melynek alapján az alábbi döntéseket hozza:

I.

Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselőtestülete  Nagykarácsony  Község 
Önkormányzata  Képviselőtestületével  és  Aba  Nagyközség  Önkormányzata 
Képviselőtestületével közösen dönt arról, hogy a Perkáta- Nagykarácsony- Aba Köznevelési 
Intézményi  Társulás  Társulási  Megállapodását  a  „Magyarország  helyi  önkormányzatairól” 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény     146. § (1) bekezdése alapján 2013. június 30-napjáig 
felülvizsgálni  nem  kívánják,  mely  által  az  Intézményi  Társulás  2013.  június  30-napjával 
megszűnik. 

II.

Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselőtestülete  Nagykarácsony  Község 
Önkormányzata Képviselőtestülete  és Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete  a 
Társulási Megállapodás megszűnéséhez kapcsolódóan az alábbiakról állapodnak meg:

1. A  Perkáta-  Nagykarácsony-  Aba Köznevelési  Intézményi  Társulás megszűnése alapján a 
Társulás keretében fenntartott:

1.1. Perkáta  -  Nagykarácsony  -  Aba  Általános  Művelődési  Központból  annak  Örökzöld 
Tagóvodája  és  Hétszínvirág  Tagóvodája  külön-külön  2013.  július  1-i  hatállyal  az 
„államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV. tv. 8. § (1) bekezdése alapján kiválik, 

1.2. a  Örökzöld  Tagóvoda  általános  jogutódja  Nagykarácsony  Község  Önkormányzata 
Képviselőtestülete  által  alapított  Nagykarácsonyi  Örökzöld  Óvoda,  melynek  székhelye 
2425 Nagykarácsony, Béke tér 2. sz. 

 1.3.míg  a  Hétszínvirág  Tagóvoda  általános  jogutódja  Aba  Nagyközség  Önkormányzata 
Képviselőtestülete által alapított Abai Hétszínvirág Óvoda, melynek székhelye 8127 Aba, 
Dózsa Gy. u. 105. sz.

2. Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete rögzíti, hogy:
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2.1. A  Perkáta  -  Nagykarácsony  -  Aba  Általános  Művelődési  Központot  az  1.  pontban 
foglaltakra  tekintettel  átszervezi,  melyre  vonatkozó  Alapító  Okirat  módosítását  külön 
határozattal adja ki. 

2.2. A  társult  Önkormányzatok  között  közös  tulajdon  nem  keletkezett,  e  körben  ezáltal 
egymással elszámolási kötelezettségük nem áll fenn:

2.2.1. a Perkáta - Nagykarácsony - Aba Általános Művelődési Központ keretében működő 
Szivárvány Óvoda intézményegysége elhelyezését biztosító perkátai 667/2 hrsz-ú, 
667/3  hrsz-ú,  1122/1  hrsz-ú  ingatlanok,  továbbá  a  József  Attila  Nagyközségi 
Könyvtár és Művelődési Ház – s a konyha – elhelyezését biztosító perkátai 1104 
hrsz-ú  ingatlan,  s  a  bennük  lévő  ingóságok  tulajdonjoga  Perkáta  Nagyközség 
Önkormányzatát, 

2.2.2. a  Örökzöld  Tagóvoda  elhelyezését  biztosító  nagykarácsonyi  549  hrsz-ú,  2425 
Nagykarácsony,  Béke  tér  2.   sz.  alatti  ingatlan  s  a  benne  lévő  ingóságok 
tulajdonjoga Nagykarácsony Község Önkormányzatát, 

2.2.3. a Hétszínvirág Tagóvoda elhelyezését biztosító abai 307 hrsz-ú, 8127 Aba, Dózsa 
Gy.  u.  105.  sz.  alatti  ingatlan  s  a  benne  lévő  ingóságok  tulajdonjoga  Aba 
Nagyközség Önkormányzatát

illetik meg. 

2.3. A  Perkáta  -  Nagykarácsony  -  Aba  Általános  Művelődési  Központ  Örökzöld 
Tagóvodájában foglalkoztatott 4 fő óvodapedagógus, 2 fő dajka, 1 fő élelmezésvezető, 2 fő 
konyhai dolgozó munkakörű  közalkalmazott „közalkalmazottak jogállásáról” szóló 1992. 
évi  XXXIII.  törvény  24.  §  (3)  bekezdésére  figyelemmel  a  „Munka törvénykönyvéről” 
szóló 2012. évi I. törvény 36. § (1) bekezdése alapján történő munkáltatói jogutódlással 
történő továbbfoglalkoztatásról Nagykarácsony Község Önkormányzata Képviselőtestülete 
gondoskodik  az  általa  alapított  Nagykarácsonyi  Örökzöld  Óvoda  helyi  önkormányzati 
költségvetési szerv keretében. 

2.4. A  Perkáta  -  Nagykarácsony  -  Aba  Általános  Művelődési  Központ  Hétszínvirág 
Tagóvodájában foglalkoztatott 15 fő óvodapedagógus, 8 fő dajka, 1 fő óvodatitkár, 1 fő 
karbantartó,  2  fő  konyhai  dolgozó  munkakörű  közalkalmazott  „közalkalmazottak 
jogállásáról”  szóló  1992.  évi  XXXIII.  törvény  24.  §  (3)  bekezdésére  figyelemmel  a 
„Munka törvénykönyvéről” szóló 2012. évi I. törvény 36. § (1) bekezdése alapján történő 
munkáltatói  jogutódlással  történő  továbbfoglalkoztatásról  Aba  Nagyközség 
Önkormányzata  Képviselőtestülete  gondoskodik  az  általa  alapított  Abai  Hétszínvirág 
Óvoda helyi önkormányzati költségvetési szerv keretében. 

3. Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete, mint a  Perkáta - Nagykarácsony - 
Aba  Általános  Művelődési  Központ  irányító  szerve  a  Magyarország  2013.  évi  központi 
költségvetéséről  szóló  2012.  évi  CCIV. tv.  2.  számú melléklete  kiegészítő  szabályok  2.  c) 
pontja 2. alpontja alapján:

3.1. Az óvodai  feladat  Nagykarácsony Község és  Aba Nagyközség  közigazgatási  területére 
kiterjedő átadás-átvételét – Nagykarácsony Község Önkormányzatával és Aba Nagyközség 
Önkormányzatával  együttműködve  –  2013.  június  15-napjáig  a  Magyar  Államkincstár 
Fejér Megyei Igazgatósága részére bejelenti, 

3.2. s  az  Örökzöld  Tagóvoda,  továbbá  a  Hétszínvirág  Tagóvoda  tekintetében  igényelt  a  2. 
számú melléklet II/1., II/2., II/3. b) és II/4. pontjában meghatározott állami költségvetési 
támogatás 2013. július és augusztus hónapokra járó összegét – annak folyósítását követő 5 
banki  napon  belüli  utalással   -  Nagykarácsony  Község  Önkormányzata,  továbbá  Aba 
Nagyközség Önkormányzata részére átadja. 
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4. A társult Képviselőtestületek a Társulás 2013. június 30-napjáig tartó működése időpontját 
követően a  Perkáta - Nagykarácsony - Aba  Általános Művelődési Központ 2013. június 30-
napjáig keletkezett működési, fenntartási költségei ismeretében egymással elszámolnak. 

4.1. Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselőtestülete  vállalja,  hogy  az  Intézményt 
érintő 2013. június 30-napjáig terjedő elszámolást elkészíti, s azt Nagykarácsony Község 
Önkormányzata  Képviselőtestülete,  továbbá  Aba  Nagyközség  Önkormányzata 
Képviselőtestülete részére 2013. augusztus 31-napjáig  megküldi. 

4.2. Nagykarácsony  Község  Önkormányzata  Képviselőtestülete,  továbbá  Aba  Nagyközség 
Önkormányzata Képviselőtestülete az elszámolást soron következő ülésükön, de legkésőbb 
30 napon belül megtárgyalják, s annak elfogadása tekintetében döntést hoznak. 

Amennyiben határidőn belül  Nagykarácsony Község Önkormányzata Képviselőtestülete 
és/vagy  Aba  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselőtestülete  döntést  nem  hoz  az 
részéről/részükről elfogadottnak tekintendő. 

4.3. Az elszámolás 4.1. és 4.2. pont szerinti elfogadását követően 30 napon belül:

4.3.1. Nagykarácsony  Község  Önkormányzata  és  Aba  Nagyközség  Önkormányzata  a 
székhely  Önkormányzat  felé  esetlegesen  fennálló  összegszerűen  megállapított 
tartozását átutalással teljesíti, 

4.3.2. avagy  Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Nagykarácsony  Község 
Önkormányzata  és/vagy  Aba  Nagyközség  Önkormányzata  túlfizetése  esetén  a 
többletösszeget szintén utalással az érintett Önkormányzat(ok) részére visszafizeti. 

5. Amennyiben az Köznevelési  Intézményi  Társulás fennállásának időtartama alatt  a társult 
Önkormányzatok  közös  óvodai  feladatellátásához  kapcsolódóan  állami  költségvetési 
jogosulatlan  igénybevétel  történt,  úgy  annak  jogerős  megállapítását  követően  az  érintett 
Önkormányzatok annak jogkövetkezményei viselése tekintetében egyeztetnek és az esetleges 
visszafizetési kötelezettséget érintettségük arányában viselik.

6. A  Társulási  Megállapodás  megszűnésével  s  az  elszámolással  kapcsolatos  költségeket  a 
társult  Önkormányzatok  közösen  viselik,  azzal  hogy  a  Perkáta  -  Nagykarácsony  -  Aba 
Általános Művelődési Központ átszervezésével  kapcsolatos  költségeket  Perkáta Nagyközség 
Önkormányzata,  a  Nagykarácsonyi  Örökzöld  Óvoda  alapításával  s  valamennyi  ahhoz 
kapcsolódó  intézkedés  meghozatalával  kapcsolatos  költség  Nagykarácsony  Község 
Önkormányzatát, míg az Abai Hétszínvirág Óvoda alapításával s valamennyi ahhoz kapcsolódó 
intézkedés meghozatalával kapcsolatos költség Aba Nagyközség Önkormányzatát terheli.

III.

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a II. pontban foglalt tartalommal:

- Nagykarácsony Község Önkormányzata Képviselőtestületével létrejövő az előterjesztés 1. 
számú mellékletét képező Megállapodás, 

- Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületével létrejövő az előterjesztés 2. számú 
mellékletét képező Megállapodás 

aláírására  s  annak  az  óvodai-nevelési  feladat  átadás-átvételére  tekintettel  történő  a  Magyar 
Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága részére való megküldésére. 
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Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő:legkésőbb 2013. június 15.

IV.

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete utasítja a  Perkáta - Nagykarácsony - 
Aba  Általános  Művelődési  Központ  vezetőjét,  mint  átadó  munkáltatót,  s  felkéri  a  társult 
Nagykarácsony  Község  Önkormányzata  Képviselőtestületét,  továbbá  Aba  Nagyközség 
Önkormányzata Képviselőtestületét, hogy az Mt. 37. §-38.§-ban foglaltak szerint a  Perkáta - 
Nagykarácsony - Aba Általános Művelődési Központ Örökzöld Tagóvodájában és Hétszínvirág 
Tagóvodájában  foglalkoztatott  közalkalmazottakat  a  munkáltató  személyében  bekövetkező 
változásról tájékoztassák.

Felelős: Bogó Anikó ÁMK vezetője
Határidő:legkésőbb 2013. június 15. 

1. számú melléklet

MEGÁLLAPODÁS
a Perkáta – Nagykarácsony - Aba Köznevelési Intézményi Társulás megszűnéséről és a felek 

közötti elszámolásról. 

mely  létrejött  egyrészről  Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  -  székhelye:  2431  Perkáta, 
Szabadság tér 1. sz.,  adószám:  15727189-2-07, KSH statisztikai számjel:  15727189-8411-321-07, 
Törzskönyvi  azonosító  szám  (PIR):  727189 -    képviseletében  eljár:  Somogyi  Balázs 
polgármester - 

másrészről  Nagykarácsony Község Önkormányzata -  székhelye:  2425 Nagykarácsony,  Petőfi 
utca  27.  sz.,  adószám:  15727189-2-07,  KSH  statisztikai  számjel:  15727189-8411-321-07, 
Törzskönyvi azonosító szám (PIR):  727189,  képviseletében eljár:  Scheier Zsolt polgármester – 
között az alulírott napon és helyen az alábbiak szerint:

1. Perkáta Nagyközség Önkormányzata és Nagykarácsony Község Önkormányzata 2009. március 
25-napján  Társulási  Megállapodást  kötöttek  a  Perkáta  –  Nagykarácsony  Köznevelési 
Intézményi Társulás létrehozásáról, melyhez Aba Nagyközség Önkormányzata 2011. augusztus 
25.-napján  csatlakozott.  A  Társulási  Megállapodást  a  társult  Képviselőtestületek  2012. 
december 14-én módosították,  mely időponttól elnevezése: Perkáta – Nagykarácsony – Aba 
Köznevelési Intézményi Társulás.  A Perkáta – Nagykarácsony - Aba Köznevelési Intézményi 
Társulás tartja fenn a 2431 Perkáta, Dózsa György utca 15. szám alatti székhellyel működő 
Perkáta-  Nagykarácsony  –Aba  Általános  Közművelődési  Központot  melynek  Szivárvány 
Óvoda  intézményegysége  2431  Perkáta,  Bocskai  u.  2.  szám  alatti  működik,  további  két 
telephelyén tagóvodák működnek. A 2425 Nagykarácsony, Béke tér 2. szám alatt működik az 
Örökzöld Tagóvoda, mely biztosítja a nagykarácsonyi  gyermekek óvodai nevelését, továbbá 
8127 Aba, Dózsa Gy. u. 105. szám alatt működik a Hétszínvirág Tagóvoda, mely biztosítja az 
abai gyermekek óvodai nevelését

2. A  „Magyarország  helyi  önkormányzatairól”  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  tv.  146.  §  (1) 
bekezdése  szerint  a  társult  önkormányzatok  képviselőtestületei  2013.  június  30-napjáig 
kötelesek a  Társulási  Megállapodásukat  felülvizsgálni,  további  társulási  szándékuk esetén a 
jelenleg nem jogi személyiséggel működő társulást jogi személyiségű társulássá átalakítani.

A társult Képviselőtestületek megállapodnak abban, hogy nem jogi személyiségű társulásukat 
jogi  személyiségű  társulássá  nem  kívánják  átalakítani,  melyre  tekintettel  a  Perkáta  – 
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Nagykarácsony – Aba Köznevelési Intézményi Társulás 2013. június 30-napjával megszűnik, 
melyből  következően  a  perkátai  gyermekek  óvodai  nevelési  feladatának  biztosítása  Perkáta 
Nagyközség  Önkormányzata,  a  nagykarácsonyi  gyermekek  óvodai  nevelésének  biztosítása 
Nagykarácsony  Község  Önkormányzata,  míg  az  abai  gyermekek  óvodai  nevelésének 
biztosítása  Aba  Nagyközség  Önkormányzata  feladatkörébe  tartozik.  A  feladatellátásra 
kötelezett  önkormányzatok  önálló  alapítói,  fenntartói,  irányító  szervi  jogkörükben 
gondoskodnak  az  óvodai  feladatoknak  a  Társulás  megszűnési  időpontját  követően  történő 
teljesítéséről. 

3. Megállapodó felek  a  2.  pontban foglaltaknak  megfelelően  megállapítják,  hogy a  Perkáta  – 
Nagykarácsony – Aba Köznevelési Intézményi Társulás 2013. június 30-napjával megszűnik 
melynek alapján a Társulás keretében fenntartott:

3.1. Perkáta  –  Nagykarácsony  –  Aba  Általános  Művelődési  Központból  annak  Örökzöld 
Tagóvodája,  továbbá  Hétszínvirág  Tagóvodája  2013.  július  1-i  hatállyal  az 
„államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV. tv. 8. § (1) bekezdése alapján kiválik, 

3.2. az  Örökzöld  Tagóvoda  általános  jogutódja  Nagykarácsony  Község  Önkormányzata 
Képviselőtestülete  által  alapított  Nagykarácsonyi  Örökzöld  Óvoda,  melynek  székhelye 
2425 Nagykarácsony, Béke tér 2. sz. 

 3.3.a  Hétszínvirág  Tagóvoda  általános  jogutódja  Aba  Nagyközség  Önkormányzata 
Képviselőtestülete által alapított Abai Hétszínvirág Óvoda, melynek székhelye 8127 Aba, 
Dózsa Gy. u. 105. sz. 

4. Megállapodó  felek  rögzítik,  hogy  a  társult  Önkormányzatok  között  közös  tulajdon  nem 
keletkezett, e körben ezáltal egymással elszámolási kötelezettségük nem áll fenn. 

4.1. A Perkáta  –  Nagykarácsony  –  Aba  Általános  Művelődési  Központ  Szivárvány  Óvoda 
intézményegységes elhelyezését biztosító perkátai 667/2 hrsz-ú, 667/3 hrsz-ú, 1122/1 és 
1104 hrsz-ú ingatlanok továbbá a József Attila Nagyközségi Könyvtár és Művelődési Ház 
–  s  a  konyha  –  elhelyezését  biztosító  perkátai  1104  hrsz-ú  ingatlan  s  a  bennük  lévő 
ingóságok  tulajdonjoga  Perkáta  Nagyközség  Önkormányzatát,  az  Örökzöld  Tagóvoda 
elhelyezését  biztosító  nagykarácsonyi  549 hrsz-ú,  2425 Nagykarácsony,  Béke tér  2.  sz. 
alatti  ingatlan  s  a  benne  lévő  ingóságok  tulajdonjoga  Nagykarácsony  Község 
Önkormányzatát illetik meg. 

4.2. A  Perkáta  -  Nagykarácsony  –  Aba  Általános  Művelődési  Központ  Örökzöld 
Tagóvodájában foglalkoztatott 4 fő óvodapedagógus, 2 fő dajka, 1 fő élelmezésvezető, 2 fő 
konyhai dolgozó munkakörű közalkalmazott „közalkalmazottak jogállásáról” szóló 1992. 
évi  XXXIII.  törvény 24.  §  (3)  bekezdésére  figyelemmel  a  „Munka  törvénykönyvéről” 
szóló 2012. évi I. törvény 36. § (1) bekezdése alapján történő munkáltatói jogutódlással 
történő továbbfoglalkoztatásról Nagykarácsony Község Önkormányzata Képviselőtestülete 
gondoskodik  az  általa  alapított  Nagykarácsonyi  Örökzöld  Óvoda  helyi  önkormányzati 
költségvetési szerv keretében. 

4.2.1. Az  Mt.  37.  §  és  38.  §-ban  foglalt  eljárást  a  Perkáta-  -Nagykarácsony  –Aba 
Általános  Művelődési  Központ  vezetője,  mint  átadó  munkáltató,  s  a 
Nagykarácsonyi  Örökzöld  Óvoda  Alapítói  jogkör  gyakorlására  jogosult 
Nagykarácsony  Község  Önkormányzat  Képviselőtestülete  –  a  nevében  eljáró 
polgármester  –  bonyolítja  le  oly módon,  hogy 2013.  június  15-napjáig  együttes 
eljárás keretében írásban tájékoztatják az érintett közalkalmazottakat a munkáltatói 
jogutódlás időpontjáról, annak okáról, a közalkalmazottakat érintő jogi, gazdasági 
és  szociális  következményekről,  valamint  az  egyes  közalkalmazottakat  érintő 
tervezett intézkedésről. 
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4.2.2. Az Mt. 39. §-ban foglaltak szerint az átadó és az átvevő munkáltató azaz a Perkáta - 
Nagykarácsony –Aba Általános Művelődési Központ és a Nagykarácsonyi Örököld 
Óvoda egyetemlegesen felel a munkáltatói jogutódlást megelőzően esedékessé vált 
közalkalmazotti  követelésért,  ha  a  közalkalmazott  az  igényét  a  munkáltatói 
jogutódlást követő egy éven belül érvényesíti. 

4.2.3. A  Perkáta  -  Nagykarácsony  –Aba  Általános  Művelődési  Központ  vezetője  az 
Örökzöld  Tagóvoda  vezetőjének  vezetői  megbízása  2013.  június  30-napjával 
történő megszűnéséről  – a Tagóvoda kiválására,  azaz megszűnésére tekintettel  - 
munkáltatói jogkörében eljárva a Tagóvoda vezetőjét írásban értesíti, a Tagóvoda 
vezetői  megbízást  visszavonja,  melyhez  Nagykarácsony Község Önkormányzata 
Képviselőtestülete  a  138/1992.  (X.8.)  Korm.  rendelet  17.  §  (6)  bekezdésében 
foglaltak  szerinti  véleményezési  jogkörében  eljárva  egyetértő  véleményét  jelen 
Megállapodással megadja. 

5. Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete, mint a Perkáta- Nagykarácsony –Aba 
Általános  Művelődési  Központ  irányító  szerve  a  Magyarország  2013.  évi  központi 
költségvetéséről  szóló  2012.  évi  CCIV. tv.  2.  számú melléklete  kiegészítő  szabályok  2.  c) 
pontja 2. alpontja alapján:

5.1. Az  óvodai  feladat  Nagykarácsony  Község  közigazgatási  területére  kiterjedő  átadás-
átvételét –Nagykarácsony Község Önkormányzatával együttműködve – 2013. június 15-
napjáig a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága részére bejelenti, 

5.2. az Örökzöld Tagóvoda tekintetében igényelt  a 2. számú melléklet II/1., II/2., II/3. b) és 
II/4.  pontjában meghatározott  állami  költségvetési  támogatás  2013.  július  és  augusztus 
hónapokra  járó összegét  –  annak folyósítását  követő  5 banki  napon belüli  utalással   - 
Nagykarácsony Község Önkormányzata részére átadja. 

6. A társult  Képviselőtestületek  a  Társulás  2013.  június  30-napjáig  tartó  működése  időpontját 
követően a Perkáta – Nagykarácsony – Aba Általános Művelődési Központ 2013. június 30-
napjáig keletkezett működési, fenntartási költségei ismeretében egymással elszámolnak. 

6.1. Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselőtestülete  vállalja,  hogy  az  Intézményt 
érintő 2013. június 30-napjáig terjedő elszámolást elkészíti s azt Nagykarácsony Község 
Önkormányzata Képviselőtestülete részére 2013. augusztus 31-napjáig megküldi. 

6.2. Nagykarácsony  Község  Önkormányzata  Képviselőtestülete  az  elszámolást  soron 
következő  ülésén,  de  legkésőbb  30  napon  belül  megtárgyalja,  s  annak  elfogadása 
tekintetében döntést hoz. 

Amennyiben  határidőn belül  Nagykarácsony Község Önkormányzata  Képviselőtestülete 
döntést nem hoz az részéről elfogadottnak tekintendő. 

6.3. Az elszámolás 6.1. és 6.2. pont szerinti elfogadását követően 30 napon belül:

6.3.1. Nagykarácsony Község Önkormányzata a székhely Önkormányzat felé esetlegesen 
fennálló összegszerűen megállapított tartozását átutalással teljesíti, 

6.3.2. avagy  Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Nagykarácsony  Község 
Önkormányzata  túlfizetése  esetén  a  többletösszeget  szintén  utalással  az 
Önkormányzat részére visszafizeti. 
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7. A Társult önkormányzatok kölcsönösen megállapodnak abban, hogy 2013. június 30-napjáig az 
ÁMK  Szivárvány  Óvoda  intézményegysége  s  a  József  Attila  Nagyközségi  Könyvtár  és 
Művelődési  Ház  intézményegysége  működésével  kapcsolatos  bármely  vagyoni  kihatású 
kötelezettségért  helytállni  Perkáta  Község  Önkormányzata,  míg  az  Örökzöld  Tagóvodát 
érintően  ugyanezen  időpontig  keletkezett  vagyoni  kihatású  kötelezettségekért  helytállni 
Nagykarácsony Község Önkormányzata Képviselőtestülete köteles. 

8. Amennyiben az Intézményi Társulás fennállásának időtartama alatt a társult Önkormányzatok 
közös óvodai feladatellátásához kapcsolódóan állami költségvetési  jogosulatlan igénybevétel 
történt,  úgy  annak  jogerős  megállapítását  követően  az  érintett  Önkormányzatok  annak 
jogkövetkezményei viselése tekintetében egyeztetnek. 

9. A Társulási Megállapodás megszűnésével s az elszámolással kapcsolatos költségeket a társult 
Önkormányzatok  közösen viselik,  azzal  hogy a  Perkáta  –  Nagykarácsony – Aba Általános 
Művelődési  Központ  átszervezésével  kapcsolatos  költségeket  Perkáta  Nagyközség 
Önkormányzatát,  míg  a  Nagykarácsonyi  Örökzöld  Óvoda  alapításával  s  valamennyi  ahhoz 
kapcsolódó  intézkedés  meghozatalával  kapcsolatos  költség  Nagykarácsony  Község 
Önkormányzatát terheli.

10. A Megállapodást Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete …../2013. (V.......) 
számú  határozatával,  Nagykarácsony  Község Önkormányzata  Képviselőtestülete  …../2013. 
(V......) számú határozatával hagyta jóvá.

A  Megállapodást  annak  elolvasása,  tartalmának  megértése  után  a  Képviselőtestületek 
nevében eljáró Polgármesterek, mint az önkormányzati akarattal teljességgel megegyezőt, az 
Önkormányzatok Jegyzőivel együtt helybenhagyólag, saját kezűleg aláírták.

Perkáta, 2013. május „    „.

 
/: Somogyi Balázs :/ /: Scheier Zsolt :/

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Nagykarácsony Község Önkormányzata
polgármestere polgármestere

/: Dr. Lakos László :/ /: Szabóné Nyigrényi Judit:/

Perkátai Polgármesteri Hivatal Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal
jegyzője

2. számú melléklet

MEGÁLLAPODÁS
a Perkáta – Nagykarácsony - Aba Köznevelési Intézményi Társulás megszűnéséről és a felek 

közötti elszámolásról. 

mely  létrejött  egyrészről  Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  -  székhelye:  2431  Perkáta, 
Szabadság tér 1. sz.,  adószám:  15727189-2-07, KSH statisztikai számjel:  15727189-8411-321-07, 
Törzskönyvi  azonosító  szám  (PIR):  727189 -    képviseletében  eljár:  Somogyi  Balázs 
polgármester - 
másrészről  Aba  Nagyközség  Önkormányzata -  székhelye:  8127  Aba,  Rákóczi  utca  12.  sz., 
adószám:  15727361-2-07,  KSH  statisztikai  számjel:  15727361-8411-321-07,  Törzskönyvi 
azonosító  szám (PIR):  727365,  képviseletében  eljár:   Kossa  Lajos  polgármester –  között  az 
alulírott napon és helyen az alábbiak szerint:
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1. Perkáta Nagyközség Önkormányzata és Nagykarácsony Község Önkormányzata 2009. március 
25-napján  Társulási  Megállapodást  kötöttek  a  Perkáta  –  Nagykarácsony  Köznevelési 
Intézményi Társulás létrehozásáról, melyhez Aba Nagyközség Önkormányzata 2011. augusztus 
25.-napján  csatlakozott.  A  Társulási  Megállapodást  a  társult  Képviselőtestületek  2012. 
december 14-én módosították,  mely időponttól elnevezése: Perkáta – Nagykarácsony – Aba 
Köznevelési Intézményi Társulás.  A Perkáta – Nagykarácsony - Aba Köznevelési Intézményi 
Társulás tartja fenn a 2431 Perkáta, Dózsa György utca 15. szám alatti székhellyel működő 
Perkáta-  Nagykarácsony  –Aba  Általános  Közművelődési  Központot  melynek  Szivárvány 
Óvoda  intézményegysége  2431  Perkáta,  Bocskai  u.  2.  szám  alatti  működik,  további  két 
telephelyén tagóvodák működnek. A 2425 Nagykarácsony, Béke tér 2. szám alatt működik az 
Örökzöld Tagóvoda, mely biztosítja a nagykarácsonyi  gyermekek óvodai nevelését, továbbá 
8127 Aba, Dózsa Gy. u. 105. szám alatt működik a Hétszínvirág Tagóvoda, mely biztosítja az 
abai gyermekek óvodai nevelését

2. A  „Magyarország  helyi  önkormányzatairól”  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  tv.  146.  §  (1) 
bekezdése  szerint  a  társult  önkormányzatok  képviselőtestületei  2013.  június  30-napjáig 
kötelesek a  Társulási  Megállapodásukat  felülvizsgálni,  további  társulási  szándékuk esetén a 
jelenleg nem jogi személyiséggel működő társulást jogi személyiségű társulássá átalakítani.

A társult Képviselőtestületek megállapodnak abban, hogy nem jogi személyiségű társulásukat 
jogi  személyiségű  társulássá  nem  kívánják  átalakítani,  melyre  tekintettel  a  Perkáta  – 
Nagykarácsony – Aba Köznevelési Intézményi Társulás 2013. június 30-napjával megszűnik, 
melyből  következően  a  perkátai  gyermekek  óvodai  nevelési  feladatának  biztosítása  Perkáta 
Nagyközség  Önkormányzata,  a  nagykarácsonyi  gyermekek  óvodai  nevelésének  biztosítása 
Nagykarácsony  Község  Önkormányzata,  míg  az  abai  gyermekek  óvodai  nevelésének 
biztosítása  Aba  Nagyközség  Önkormányzata  feladatkörébe  tartozik.  A  feladatellátásra 
kötelezett  önkormányzatok  önálló  alapítói,  fenntartói,  irányító  szervi  jogkörükben 
gondoskodnak  az  óvodai  feladatoknak  a  Társulás  megszűnési  időpontját  követően  történő 
teljesítéséről. 

3. Megállapodó felek  a  2.  pontban foglaltaknak  megfelelően  megállapítják,  hogy a  Perkáta  – 
Nagykarácsony – Aba Köznevelési Intézményi Társulás 2013. június 30-napjával megszűnik 
melynek alapján a Társulás keretében fenntartott:

3.1. Perkáta  –  Nagykarácsony  –  Aba  Általános  Művelődési  Központból  annak  Örökzöld 
Tagóvodája,  továbbá  Hétszínvirág  Tagóvodája  2013.  július  1-i  hatállyal  az 
„államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV. tv. 8. § (1) bekezdése alapján kiválik, 

3.2. az  Örökzöld  Tagóvoda  általános  jogutódja  Nagykarácsony  Község  Önkormányzata 
Képviselőtestülete  által  alapított  Nagykarácsonyi  Örökzöld  Óvoda,  melynek  székhelye 
2425 Nagykarácsony, Béke tér 2. sz. 

 3.3.a  Hétszínvirág  Tagóvoda  általános  jogutódja  Aba  Nagyközség  Önkormányzata 
Képviselőtestülete által alapított Abai Hétszínvirág Óvoda, melynek székhelye 8127 Aba, 
Dózsa Gy. u. 105. sz. 

4. Megállapodó  felek  rögzítik,  hogy  a  társult  Önkormányzatok  között  közös  tulajdon  nem 
keletkezett, e körben ezáltal egymással elszámolási kötelezettségük nem áll fenn. 

4.1. A Perkáta  –  Nagykarácsony  –  Aba  Általános  Művelődési  Központ  Szivárvány  Óvoda 
intézményegységes elhelyezését biztosító perkátai 667/2 hrsz-ú, 667/3 hrsz-ú, 1122/1 és 
1104 hrsz-ú ingatlanok továbbá a József Attila Nagyközségi Könyvtár és Művelődési Ház 
–  s  a  konyha  –  elhelyezését  biztosító  perkátai  1104  hrsz-ú  ingatlan  s  a  bennük  lévő 
ingóságok tulajdonjoga Perkáta  Nagyközség Önkormányzatát,  a  Hétszínvirág Tagóvoda 
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elhelyezését biztosító abai 307 hrsz-ú, 8127 Aba, Dózsa Gy. u. 105. sz. alatti ingatlan s a 
benne lévő ingóságok tulajdonjoga Aba Nagyközség Önkormányzatát illetik meg. 

4.2. A  Perkáta-  -Nagykarácsony  –Aba  Általános  Művelődési  Központ  Hétszínvirág 
Tagóvodájában foglalkoztatott 15 fő óvodapedagógus, 8 fő dajka, 1 fő óvodatitkár, 1 fő 
karbantartó,  2  fő  konyhai  dolgozó  munkakörű  közalkalmazott  „közalkalmazottak 
jogállásáról”  szóló  1992.  évi  XXXIII.  törvény  24.  §  (3)  bekezdésére  figyelemmel  a 
„Munka törvénykönyvéről” szóló 2012. évi I. törvény 36. § (1) bekezdése alapján történő 
munkáltatói  jogutódlással  történő  továbbfoglalkoztatásról  Aba  Nagyközség 
Önkormányzata  Képviselőtestülete  gondoskodik  az  általa  alapított  Abai  Hétszínvirág 
Óvoda helyi önkormányzati költségvetési szerv keretében. 

4.2.1. Az  Mt.  37.  §  és  38.  §-ban  foglalt  eljárást  a  Perkáta-  -Nagykarácsony  –Aba 
Általános  Művelődési  Központ  vezetője,  mint  átadó  munkáltató,  s  az  Abai 
Hétszínvirág  Óvoda  Alapítói  jogkör  gyakorlására  jogosult  Aba  Nagyközség 
Önkormányzat Képviselőtestülete – a nevében eljáró polgármester – bonyolítja le 
oly  módon,  hogy  2013.  június  15-napjáig  együttes  eljárás  keretében  írásban 
tájékoztatják az érintett közalkalmazottakat a munkáltatói jogutódlás időpontjáról, 
annak  okáról,  a  közalkalmazottakat  érintő  jogi,  gazdasági  és  szociális 
következményekről,  valamint  az  egyes  közalkalmazottakat  érintő  tervezett 
intézkedésről. 

4.2.2. Az Mt. 39. §-ban foglaltak szerint az átadó és az átvevő munkáltató azaz a Perkáta- 
-Nagykarácsony  –Aba  Általános  Művelődési  Központ  és  az  Abai  Hétszínvirág 
Óvoda egyetemlegesen felel a munkáltatói jogutódlást megelőzően esedékessé vált 
közalkalmazotti  követelésért,  ha  a  közalkalmazott  az  igényét  a  munkáltatói 
jogutódlást követő egy éven belül érvényesíti. 

4.2.3. A  Perkáta-  -Nagykarácsony  –Aba  Általános  Művelődési  Központ  vezetője  a 
Hétszínvirág  Tagóvoda  vezetőjének vezetői  megbízása  2013.  június  30-napjával 
történő megszűnéséről  – a Tagóvoda kiválására,  azaz megszűnésére tekintettel  - 
munkáltatói jogkörében eljárva a Tagóvoda vezetőjét írásban értesíti, a Tagóvoda 
vezetői  megbízást  visszavonja,  melyhez  Aba  Nagyközség  Önkormányzata 
Képviselőtestülete  a  138/1992.  (X.8.)  Korm.  rendelet  17.  §  (6)  bekezdésében 
foglaltak  szerinti  véleményezési  jogkörében  eljárva  egyetértő  véleményét  jelen 
Megállapodással megadja. 

5. Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete, mint a Perkáta- Nagykarácsony –Aba 
Általános  Művelődési  Központ  irányító  szerve  a  Magyarország  2013.  évi  központi 
költségvetéséről  szóló  2012.  évi  CCIV. tv.  2.  számú melléklete  kiegészítő  szabályok  2.  c) 
pontja 2. alpontja alapján:

5.1. Az óvodai  feladat  Aba Nagyközség közigazgatási  területére  kiterjedő átadás-átvételét  –
Aba Nagyközség Önkormányzatával együttműködve – 2013. június 15-napjáig a Magyar 
Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága részére bejelenti, 

5.2. a Hétszínvirág Tagóvoda tekintetében igényelt a 2. számú melléklet II/1., II/2., II/3. b) és 
II/4.  pontjában meghatározott  állami  költségvetési  támogatás  2013.  július  és  augusztus 
hónapokra járó összegét – annak folyósítását követő 5 banki napon belüli utalással  - Aba 
Nagyközség Önkormányzata részére átadja. 

6. A társult  Képviselőtestületek  a  Társulás  2013.  június  30-napjáig  tartó  működése  időpontját 
követően a Perkáta – Nagykarácsony – Aba Általános Művelődési Központ 2013. június 30-
napjáig keletkezett működési, fenntartási költségei ismeretében egymással elszámolnak. 
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6.1. Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselőtestülete  vállalja,  hogy  az  Intézményt 
érintő  2013.  június  30-napjáig  terjedő  elszámolást  elkészíti  s  azt  Aba  Nagyközség 
Önkormányzata Képviselőtestülete részére 2013. augusztus 31-napjáig megküldi. 

6.2. Aba  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselőtestülete  az  elszámolást  soron  következő 
ülésén, de legkésőbb 30 napon belül megtárgyalja, s annak elfogadása tekintetében döntést 
hoz. 

Amennyiben határidőn belül Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete döntést 
nem hoz az részéről elfogadottnak tekintendő. 

6.3. Az elszámolás 6.1. és 6.2. pont szerinti elfogadását követően 30 napon belül:

6.3.1. Aba  Nagyközség  Önkormányzata  a  székhely  Önkormányzat  felé  esetlegesen 
fennálló összegszerűen megállapított tartozását átutalással teljesíti, 

6.3.2. avagy  Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Aba  Nagyközség  Önkormányzata 
túlfizetése  esetén  a  többletösszeget  szintén  utalással  az  Önkormányzat  részére 
visszafizeti. 

7. A Társult önkormányzatok kölcsönösen megállapodnak abban, hogy 2013. június 30-napjáig az 
ÁMK  Szivárvány  Óvoda  intézményegysége  s  a  József  Attila  Nagyközségi  Könyvtár  és 
Művelődési  Ház  intézményegysége  működésével  kapcsolatos  bármely  vagyoni  kihatású 
kötelezettségért  helytállni  Perkáta  Község  Önkormányzata,  míg  a  Hétszínvirág  Tagóvodát 
érintően ugyanezen időpontig keletkezett  vagyoni  kihatású kötelezettségekért  helytállni  Aba 
Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete köteles. 

8. Amennyiben az Intézményi Társulás fennállásának időtartama alatt a társult Önkormányzatok 
közös óvodai feladatellátásához kapcsolódóan állami költségvetési  jogosulatlan igénybevétel 
történt,  úgy  annak  jogerős  megállapítását  követően  az  érintett  Önkormányzatok  annak 
jogkövetkezményei  viselése  tekintetében  egyeztetnek  és  az  esetleges  visszafizetési 
kötelezettséget érintettségük arányában viselik.

9. A Társulási Megállapodás megszűnésével s az elszámolással kapcsolatos költségeket a társult 
Önkormányzatok  közösen viselik,  azzal  hogy a  Perkáta  –  Nagykarácsony – Aba Általános 
Művelődési  Központ  átszervezésével  kapcsolatos  költségeket  Perkáta  Nagyközség 
Önkormányzatát, míg az Abai Hétszínvirág Óvoda alapításával s valamennyi ahhoz kapcsolódó 
intézkedés meghozatalával kapcsolatos költség Aba Nagyközség Önkormányzatát terheli.

10. A Megállapodást Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete …../2013. (V.......) 
számú határozatával, Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete …../2013. (V......) 
számú határozatával hagyta jóvá.

A  Megállapodást  annak  elolvasása,  tartalmának  megértése  után  a  Képviselőtestületek 
nevében eljáró Polgármesterek, mint az önkormányzati akarattal teljességgel megegyezőt, az 
Önkormányzatok Jegyzőivel együtt helybenhagyólag, saját kezűleg aláírták.

Perkáta, 2013. május „    „.
 

/: Somogyi Balázs :/ /: Kossa Lajos :/
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Aba Nagyközség Önkormányzata

20



polgármestere polgármestere

/: Dr. Lakos László :/ /: Nagy András Botond:/

Perkátai Polgármesteri Hivatal Abai Polgármesteri Hivatal

jegyzője jegyzője

Somogyi Balázs polgármester
Javaslom  elfogadásra  a  Perkáta-Nagykarácsony-Aba  Általános  Művelődési  Központ  Alapító 
Okirata módosítására vonatkozó határozati  javaslatot. Aki ezzel egyetért,  kérem, kézfelemeléssel 
jelezze.

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

54/2013. (V. 30.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselőtestülete  megtárgyalta  a  „Perkáta  – 
Nagykarácsony  –Aba  Általános  Művelődési  Központ  Alapító  Okirata  módosítására” 
vonatkozó előterjesztést, melyben foglaltakkal egyetértve az alábbi döntéseket hozza:

I.

Perkáta Nagyközség Önkormányzat  Képviselőtestülete „az államháztartásról” szóló 2011. 
évi  CXCV.  törvény  –  a  továbbiakban:Áht.  –  8.§  (1)  bekezdés  b)  pontjában  biztosított 
alapítói  jogkörében  eljárva,  figyelemmel  az  „államháztartásról  szóló  törvény 
végrehajtásáról”  szóló  386/2011 (XII.  31.)  Korm.  rendelet  5.§ (3)  bekezdésére  az  általa 
alapított:

Perkáta – Nagykarácsony - Aba Általános Művelődési Központ

önálló helyi önkormányzati költségvetési szervet 2013. július 1. hatálybalépéssel a „nemzeti 
köznevelésről”  szóló 2011.  évi  CXC. törvény – a  továbbiakban:  Kntv.  –  4.§ 11.  pontja 
alapján - a Perkáta – Nagykarácsony – Aba Köznevelési Intézményi Társulás 2013. június 
30-napjával történő megszűnésére tekintettel - átszervezi.

II.

A Képviselőtestület a Perkáta – Nagykarácsony – Aba Általános Művelődési Központ 
Alapító Okiratát módosító okirat tartalmát 2013. július 1-jei hatállyal az alábbiak szerint 
állapítja meg:

Perkáta – Nagykarácsony - Aba Általános Művelődési Központ 
Alapító Okiratát módosító okirat

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a Perkáta – Nagykarácsony - Aba Általános 
Művelődési Központ Okiratát 2013. július 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 

1. Az Alapító Okirat bevezetőjében az „alapítói jogokkal felruházott” mondatrész hatályát 
veszti, helyébe az „alapító” mondatrész lép, míg „2013. január 1-jei hatállyal a Perkáta-
Nagykarácsony –Aba” mondatrész helyébe „a Perkátai” mondatrész lép. 
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2. Az Alapító Okirat 1., 7.2., 7.3. és 13. pontjában a költségvetési szerv elnevezéséből a 
„Perkáta – Nagykarácsony – Aba” elnevezésrész hatályát veszti, helyébe a „Perkátai” 
elnevezésrész lép. 

3. Az Alapító Okirat 2.1. pontjában a „2425 Nagykarácsony, Béke tér 2.” és „8127 Aba, Dózsa 
Gy. út 105.” telephelyek hatályukat vesztik, egyidejűleg a 2.1. pont címében a telephelyekre 
utalás egyes számra módosul. 

4. Az Alapító Okirat 3. pontja kiegészül az alábbi 3.4. ponttal:

„3.4. A 2013. július 1-jei hatályú módosítást jóváhagyó határozat száma:
 Perkáta Nagyközség Önkormányzata
 Képviselőtestülete 
  53/2013. (V. 30.) számú határozata”

5. Az Alapító Okirat 4. pontja „A költségvetési szerv alapítói jogokkal felruházott alapító 
szerve” alcíme s szövegezése 4.1. pont számozást nyer, „Közös fenntartója” alcíme 4.2. pont 
számozást nyer, s kiegészül a „2013. június 30-ig” mondatrésszel, s a 4. pont kiegészül az 
alábbi 4.3. ponttal:

„4.3. Fenntartója 2013. július 1-től: Perkáta Nagyközség Önkormányzata 
Képviselőtestülete
székhelye: 2431 Perkáta, Szabadság tér 1.”

6. Az Alapító Okirat korábban hatályon kívül helyezett 7.1., 8., 12.1.1.-12.1.10., 12.1.21., 
12.1.23.-12.1.30. 15.1., 15.4., 15.6. pontokra utalások hatályukat veszti, mellyel egyidejűleg:

 a 7.2.-7.3. pontok számozása 7.1.-7.2. pontra, 
 a 9.-17. pontok számozása 8.-16. pontra, 
 a 12.1.11.-12.1.20. és 12.1.22. pontok számozása 11.1.1.-11.1.11. számozásra,
 a 15.2, 15.3. és 15.8. pontok számozása 14.1.-14.3. számozásra módosul, s ezen új 14.3. 

pontban a 15.2.-15.3. pontokra történő hivatkozás 14.1.-14.2. pont hivatkozásra módosul. 

7. Az Alapító Okirat 8. pontja „és Nagykarácsony Község és Aba Nagyközség” mondatrésze 
hatályát veszti. 

8. Az Alapító Okirat 9. pontja „és gazdálkodó” mondatrésze hatályát veszti, egyidejűleg 
kiegészül az alábbi második bekezdéssel:

„Pénzügyi-gazdálkodási feladatait – munka-megosztási megállapodás alapján – a Perkátai 
Polgármesteri Hivatal látja el.”

9. Az Alapító Okirat 12. pontjában „„helyi önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV. tv-ben 
és a Társulási Megállapodásban” mondatrész hatályát veszti, helyébe „a „Magyarország helyi 
önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben” mondatrész lép, egyidejűleg a 12. 
pont negyedik bekezdése hatályát veszti. 

10. Az  Alapító  Okirat  14.  pont  szövegezése  az  „Általános  Művelődési  Központot” 
mondatrészt követően kiegészül a „térítésmentes” mondatrésszel. 

11. Az Alapító Okirat 14.5. és 14.7. pontja hatályát veszti, egyidejűleg a 14.8. pont „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” mondatrésze szintén hatályát veszti, s 
a 14.8. pont szövegezése kiegészül  a „melyekre nézve a költségvetési  szervet térítésmentes 
használati jog illeti meg.” mondatrésszel
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12. Az Alapító Okirat 14.9. pontja hatályát veszti. 

III.

1.A  Képviselőtestület  a  Perkáta  –  Nagykarácsony  -  Aba  Általános  Művelődési  Központ 
Alapító Okiratát a II. pontban foglalt módosítással az előterjesztés 1. számú mellékletében 
foglaltan egységes szerkezetbe foglalja, felhatalmazva a Polgármestert annak aláírására. 

2. A  Képviselőtestület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  Perkáta  –  Nagykarácsony  -  Aba  Általános 
Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítását – a módosító okiratot,  s a Perkátai Általános 
Művelődési Központ egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát - a Magyar Államkincstár Fejér  
Megyei Igazgatóság részére a módosítás törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetése érdekében a 
törzskönyvi bejegyzésére irányuló kérelemmel egyidejűleg küldje meg.

Felelős:   Somogyi Balázs  polgármester
          Határidő: döntést követő 8 munkanap

1. számú melléklet

PERKÁTA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
      19/2009. (III. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA

A PERKÁTAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉS KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL
a 141/2009. (X. 28.) számú, az 57/2011. (V. 30.) számú, a 70/2011. (VI. 23.) számú, a 

85/2011. (VIII. 15.), a 2/2013. (I. 9.) számú és a …../2013. (V……) számú MÓDOSÍTÓ 
HATÁROZATTAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

PERKÁTAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 
ALAPÍTÓ OKIRATA

Az  Alapító  Okirat  3.  pontjában  megjelölt  Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata 
Képviselőtestülete,  mint  alapító  és  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  a  Perkátai  Általános  Művelődési  Központ  –  mint 
önkormányzati  költségvetési  szerv  – Alapító Okiratát  az alábbiakban állapítja  meg, 
annak rögzítésével, hogy az Általános Művelődési Központ működése jogfolytonos.

1.A költségvetési szerv neve:Perkátai Általános Művelődési Központ 

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

2.1. A költségvetési szerv telephelyei: 2431 Perkáta, Bocskai u. 1.
2431 Perkáta, Bocskai u. 2. 

2.2. Az ÁMK Magyar Államkincstárnál 
vezetett törzskönyvi száma: 365150

2.3. OM azonosító száma:      202040

2.4.Számlavezető pénzintézete: Raiffeisen Bank Zrt. 

2.5.Pénzintézeti számlaszáma: 12024009-01116659-00100006

2.6.Adóigazgatási száma: 15365154-2-07
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3. Létrehozásáról rendelkező határozat száma:
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete

39/1999. (VI.29.) számú határozata

3.1. Az Alapító Okirat I. sz. módosítását jóváhagyó határozat száma:
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete

19/2009. (III.25.) számú határozata

3.2. A 2011. augusztus 31-i hatályú módosítást jóváhagyó határozatok száma:
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete

57/2011. (V. 30.) számú határozata és 
85/2011. (VIII. 15.) számú határozata.

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

3.4. A 2013. július 1-jei hatályú módosítást jóváhagyó határozat száma:
 Perkáta Nagyközség Önkormányzata
 Képviselőtestülete 
  .../2013. (V.....) számú határozata

4. A költségvetési szerv alapító, fenntartó szerve, székhelye: 

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

4.2. Közös fenntartója 2013. június 30-ig:

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.

4.3. Fenntartója 2013. július 1-től: Perkáta Nagyközség Önkormányzata 
Képviselőtestülete
székhelye: 2431 Perkáta, Szabadság tér 1.

5. A költségvetési szerv irányító szerve: Perkáta Nagyközség Önkormányzata 
Képviselőtestülete
székhelye: 2431 Perkáta, Szabadság tér 1.

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

7. A költségvetési szerv intézményegységei: 

7.1. Perkátai ÁMK Szivárvány Óvoda
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2431 Perkáta, Bocskai u. 2.

Csoportok száma: 5 

Az intézményegységbe felvehető legmagasabb gyermeklétszám: 150 fő

7.2. Perkátai ÁMK József Attila Nagyközségi Könyvtár és Művelődési Ház
2431 Perkáta, Dózsa Gy. u. 15. sz. 

8.A költségvetési szerv működési területe: Perkáta  Nagyközség  közigazgatási 
területe.

9.A költségvetési szerv jogállása: Önálló jogi személy. Önállóan működő, az 
előirányzatai  feletti  rendelkezési 
jogosultság  tekintetében  teljes  jogkörű, 
önálló bankszámlával  rendelkező  helyi 
önkormányzati költségvetési szerv.

Pénzügyi-gazdálkodási feladatait – munka-
megosztási  megállapodás  alapján  –  a 
Perkátai Polgármesteri Hivatal látja el.

10.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. 

11. A költségvetési szerv alaptevékenysége:    

Alaptevékenységi TEÁOR’08: 8510’08 Iskolai előkészítő oktatás

Szakágazati besorolás: 851020 Óvodai nevelés

  11.l. Szakfeladati rend szerinti tevékenységei:

Megnevezés Szakfeladat 
száma

11.1.1
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak 
komplex támogatása

851000-1

11.1.2 Óvodai nevelés, ellátás 851011-1
11.1.3 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 

851012-1
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fejlődési  zavarral  (súlyos  tanulási,  figyelem- 
vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd,

11.1.4 Nemzeti ünnepek programjai 841191-1
11.1.5 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 841192-1

11.1.6
Kulturális  műsorok,  rendezvények,  kiállítások 
szervezése 900400-1

11.1.7
Közművelődési  intézmények,  közösségi 
színterek működtetése 910502-1

11.1.8 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 910121-1

11.1.9
Könyvtári  állomány  feltárása,  megőrzése, 
védelme

910122-1

11.1.10 Könyvtári szolgáltatások 910123-1
11.1.11 Óvodai intézményi étkeztetés 562912-1

12. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje:

A Perkátai Általános Művelődési Központ igazgatója, akit nyilvános pályázat alapján 5 évi 
meghatározott időtartamra Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete bíz meg, 
s  gyakorolja  tekintetében  –  a  „Magyarország  helyi  önkormányzatairól”  szóló  2011.  évi 
CLXXXIX. törvényben foglalt rendelkezések szerint – a munkáltatói jogokat.

Az  Általános  Művelődési  Központ  igazgatója  egyidejűleg  intézményegység  vezetői 
feladatokat is ellát. 

Az egyéb munkáltatói jogkört Perkáta Nagyközség Önkormányzat Polgármestere gyakorolja. 

Az Általános Művelődési Központot az igazgató képviseli.

13.A költségvetési szerv foglalkoztatottjai: Közalkalmazottak,  akiknek 
jogviszonyára  a  „közalkalmazottak  jogállásáról” 
szóló  1992.  évi  XXXIII.  tv.  rendelkezéseiben 
foglaltak az irányadók.

A  megbízási  jogviszony  keretében 
foglalkoztatottak  jogviszonyára  a  Ptk. 
rendelkezései az irányadóak. 

14. A költségvetési  szerv feladatellátását szolgáló vagyon:  melyre  nézve az Általános 
Művelődési Központot térítésmentes használati jog illeti meg. 

14.1. A perkátai 667/2 hrsz-ú, perkátai 667/3 hrsz-ú és perkátai 1122/1 hrsz-ú 2431 Perkáta, 
Bocskai u.  2.  sz.  alatti  ingatlanok,  melyben  a Szivárvány Óvoda intézményegység 
nyert elhelyezést. 

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

14.3 A perkátai 180 hrsz-ú 2431 Perkáta, Szabadság tér 11. sz. alatti ingatlan, melyben a 
Faluház működik.

14.4. A  14.1.  –  14.3.  pont  szerinti  ingatlanok,  a  bennük  levő  valamennyi  berendezés, 
felszerelés,  ingóságok  Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  tulajdonában  áll, 
melyekre nézve a költségvetési szervet térítésmentes használati jog illeti meg. 
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15. A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog:

Az ingóvagyont az Általános Művelődési Központ leltára tartalmazza. 

Az  Általános  Művelődési  Központ  a  14.  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.

16.  A költségvetési szerv vállalkozói tevékenységet nem folytat.

Záradék:
Az  Alapító  Okirat  2011.  augusztus  31-i  hatályú  módosítását  a  Perkáta  Nagyközség 
Önkormányzata  Képviselőtestülete  85/2011.(VIII.  15.)  számú  határozatával  módosított 
57/2011.(V.  30.)  sz.  határozatával  hagyta  jóvá,  s  foglalta  a  módosítással  egységes 
szerkezetbe. Az Alapító Okirat 2013. január 1-jei hatályú módosítását Perkáta Nagyközség 
Önkormányzata Képviselőtestülete 2/2013. (I. 9.) számú határozatával hagyta jóvá.
Az  Alapító  Okirat  2013.  július  1-jei  hatályú  módosítását  Perkáta  Nagyközség 
Önkormányzata  Képviselőtestülete  .../2013.  (V.  ....)  számú  határozatával  hagyta  jóvá,  s 
foglalta azzal egységes szerkezetbe. 

Kelt. Perkáta, 2013. május „   „.

/: Somogyi Balázs :/ /: Dr. Lakos László :/
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Perkáta Nagyközség Önkormányzata 

polgármestere jegyzője

Somogyi Balázs polgármester
Javaslom elfogadásra  a  Perkátai  Polgármesteri  Hivatal  Alapító  Okirata  módosítására  vonatkozó 
határozati javaslatot. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

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

55/2013. (V. 30.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  Perkátai 
Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására vonatkozó javaslatot, melynek 
alapján az alábbi döntést hozza:

I.

A  Képviselőtestület  a  Perkátai  Polgármesteri  Hivatal  Alapító  Okirata  módosító 
okirata tartalmát 2013. július 1-jei hatállyal az alábbiak szerint állapítja meg:

PERKÁTAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
ALAPÍTÓ OKIRATÁT MÓDOSÍTÓ OKIRAT
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Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Perkátai  Polgármesteri 
Hivatal Alapító Okiratát 2013. július 1.-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja:

1. Az Alapító Okirat 2. pontja címéből a „jogokkal felruházott” szövegrész hatályát 
veszti.

2. Az Alapító Okirat 6. pontja első bekezdése 6.1. pont számozást nyer, egyidejűleg 
kiegészül az alábbi 6.2. ponttal:

„6.2.A  költségvetési  szerv  –  munkamegosztási  megállapodás  alapján  –  ellátja  a 
Perkátai Általános Művelődési Központ – melynek székhelye: 2431 Perkáta, Dózsa 
Gy. u. 15. sz. – önállóan működő helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzügyi-
gazdálkodási feladatait.”

II.

A Képviselőtestület  a  Perkátai  Polgármesteri  Hivatal  Alapító  Okiratát  az  I.  pont 
szerinti  módosítással  az  1.  számú  mellékletben  foglalt  tartalommal  egységes 
szerkezetbe foglalja, s felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására.

III.

A Képviselőtestület  felkéri  Polgármesterét,  hogy a Perkátai  Polgármesteri  Hivatal 
Alapító  Okiratának  módosítását,  továbbá  a  Polgármesteri  Hivatal  egységes 
szerkezetbe  foglalt  Alapító  Okiratát  a  Magyar  Államkincstár  Fejér  Megyei 
Igazgatósága – 8000 Székesfehérvár, Petőfi u. 5. sz. – részére a változás átvezetése 
érdekében 8 napon belül küldje meg, s kérje a törzskönyvi adatokban a módosítás 
2013. július 1-jei hatályú bejegyzését.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 8 napon belül

1. számú melléklet

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

27/2013. (III. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
A PERKÁTAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL 

 a 2013. július 1-jei hatályú módosítással egységes szerkezetben
- melyet a dőlt betűs szedés jelöl -

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 fogadják el.

1./ A költségvetési szerv megnevezése:

     Perkátai Polgármesteri Hivatal
     Székhelye és címe:
     2431 Perkáta, Szabadság tér 1.
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2./ A költségvetési szerv alapító és 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
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
841126 Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
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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:

6.1./ Önállóan  működő  és  gazdálkodó  költségvetési  szerv,  amely  bankszámlával 
rendelkezik.

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

6.2./ A költségvetési szerv – munkamegosztási megállapodás alapján – ellátja a Perkátai  
Általános Művelődési Központ – melynek székhelye: 2431 Perkáta, Dózsa Gy. u. 15.  
sz. -  önállóan működő helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzügyi-gazdálkodási  
feladatait. 

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
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12./ A költségvetési szerv alapfeladatának ellátását szolgáló pénzeszköz és vagyon:

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. Az Alapító Okirat 2013. július 1-jei 
hatályú módosítását Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete ..../2013. (V. ....) számú 
határozatával fogadta el, s foglalta egységes szerkezetbe. 

IV. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
Negyedik  napirendi  pontunk  a  Perkáta  1.  hrsz-ú  ingatlan  használati  viszonyainak  rendezésével 
kapcsolatos ajánlat megtárgyalása. Ez a terület Gelencsér József tulajdonában van és a 62. számú 
főút  és  a  Lenin  utca  kanyarulatában,  jobb  oldalon  helyezkedik  el.  A  2.  hrsz-ú  közterület 
önkormányzati  tulajdonban  van,  és  az  árkot  fedi  le.  A  narancssárga  vonal,  amit  láthatnak  a 
képviselők, az a jelenlegi belterületi, külterületi határ. A zöld vonal a régi belterületi határt jelöli. A 
szennyvízátemelő telekhez kapcsolódó 2048 hrsz-ú belterület önkormányzati tulajdonban van. Az 
utolsó tárgyaláson Gelencsér úrral és jogi képviselőjével tárgyaltunk. Ezen a tárgyaláson jeleztük, 
hogy az önkormányzat több megoldási javaslattal is tud élni az 1. hrsz-ú telekkel kapcsolatban. A 
kezdeményezést dr. Takács László ügyvéd tette. Az 1. hrsz-ú terület alatt közmű gerincvezetékek 
fekszenek  és  ezzel  kapcsolatos  rendezésre  szólították  fel  az  önkormányzatot  és  az  ingatlan 
tulajdonosát.  A  gerincvezeték  önkormányzati  tulajdonba  kerülésével  több  javaslattal  éltünk  a 
tulajdonos felé. Elsőként a megvásárlási szándékunkat jeleztük feléjük, területcserét is ajánlottunk. 
Amennyiben egyik megoldás sem elfogadható, akkor az önkormányzat élhetne a kisajátítás jogával. 
A  Fejér  Megyei  Kormányhivatallal  egyeztetett  álláspont  szerint  a  kisajátítás  lehetősége  a 
gerincvezeték elhelyezkedése miatt indokolt is lehet. Gelencsér József és ügyvédje szolgalmi jog 
bejegyzését  ajánlják  fel,  biztosítva  azt,  hogy  a  gerincvezeték  felett  ellenőrzése  legyen  az 
önkormányzatnak.  Javaslom  a  képviselő-testületnek,  hogy  ne  fogadja  el  a  szolgalmi  jog 
bejegyzésére  irányuló  ajánlatot  a  későbbi  jogviták  elkerülése  miatt.  Javaslom,  hogy  az 
önkormányzat ajánlja fel az 1. hsz-ú terület tulajdonosának a vásárlási szándékot.  A tárgyaláson 
összeget  nem jelöltünk  meg,  viszont  azt  jeleztük,  hogy az  ingatlan  vásárlásával,  bejegyzésével 
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kapcsolatos költségeket az önkormányzat átvállalja. Jelenleg 600 Ft/m2 ingatlanárat ajánlanánk, a 
telek 367 m2 nagyságú. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.

Rajcsányi László József képviselő
Azt nem tudom, hogy hogyan kerültünk ebbe a helyzetbe. A közművet elég nehéz volt elvinni, ezért 
kerülhetett magánterületre, de akkor ki kellett volna ezt sajátítani és önkormányzati tulajdonba adni. 
Nem elfogadható, hogy két magánember köthet ilyen szerződést, hogy szolgalmi jogot biztosít az 
egyik  a  másiknak  a  bejárásra.  Az,  hogy  szolgalmi  jogot  biztosítanának  egy  közműnek  a 
hozzáférésére, az az önkormányzattal szemben nem járható út. Ami el lett mulasztva korábban, azt 
helyre kell hozni.

Dr. Lakos László jegyző
A megosztás nem lehetséges, mert az ingatlan nem éri el a területminimumot. Ezért ajánlottuk fel a 
cserét abból a területből, ami a szennyvízátemelő telep bejáratnál van. A 2048. hrsz-ú ingatlanból 
lehetne  egy pici  részt  átcsatolni  az  1.  hrsz-ú  területbe.  Az az  út,  ami  jelenleg  bejárat  a  stüszi 
vendéglő fele az pedig a 2. hrsz-ú területhez kerülne csatolásra. Így nem megosztás lenne, hanem 
területrendezés. 

Rajcsányi László József képviselő
Forint értékben zártkerti cserét is el tudnék képezni.

Szilasy László képviselő
Már lett téve vásárlási ajánlat az ingatlantulajdonosnak?

Dr. Lakos László jegyző
Igen, de nem fogadta el.

Somogyi Balázs polgármester
Az önkormányzatnak elsősorban a vásárlás állna szándékában.

Dr. Lakos László jegyző
Azt mondtuk, hogy amennyit ő ráfordított a megszerzésére, annyit fizetünk érte, de ezt nem tudtuk 
pontosan, hogy mennyi. Összegszerűen nem ajánlottunk semmit.

Somogyi Balázs polgármester
Ezzel szemben ő azt ajánlotta fel, hogy egy szolgalmi jog bejegyzést engedélyezne erre a területre. 

Dr. Lakos László jegyző
Ingyenesen. 

Szilasy László képviselő
Ez azt jelenti, hogy ha a közművel bármi történik, akkor az önkormányzat bármikor oda mehet. 

Dr. Lakos László jegyző
Igen, de a jogszabály szerint is megilleti az önkormányzatot a szolgalmi jog. Olyan felajánlás volt a 
részéről, amivel egyébként is élhetünk. 

Szilasy László képviselő
Miért akarjuk megvenni?

Somogyi Balázs polgármester
Azért, hogy a gerincvezeték az önkormányzat tulajdonában legyen.
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Szilasy László képviselő
Miért így nincs?

Dr. Lakos László jegyző
A  tulajdonjogot  egyrészt  a  folyamatos  viták  elkerülése  érdekében,  másrészt  azért  érdemes 
megszerezni,  mert  a  gerincvezetéken  magánszemély  telkére  menő  leágazások  vannak.  A 
magánszemélyek esetében már nem ajánlották fel az ingyenes szolgalmi jogot. 

Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben  nincs  több  hozzászólás,  javaslom  a  képviselő-testületnek,  hogy  ne  fogadja  el  a 
szolgalmi jog bejegyzésére vonatkozó árajánlatot.  Javaslom, hogy a képviselő-testület hatalmazza 
fel  a  polgármestert  a  további  tárgyalások  lefolytatására  az  1.  hrsz-ú  terület  megvásárlására 
vonatkozóan. Irányárként vagy megjelölve az ingatlan megvásárlásának, bejegyzésének költségeit 
vagy pedig az önkormányzat által építési telkenként alkalmazott 600 Ft/m2 nettó árat határozzon 
meg tárgyalási alapnak. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

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

56/2013. (V. 30.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  úgy  határozott,  hogy  nem 
fogadja el Gelencsér József szolgalmi jog bejegyzésére irányuló ajánlatát az 1. hrsz-ú 
területre  vonatkozóan.  A  képviselő-testület  felhatalmazza  Somogyi  Balázs 
polgármestert  az  1.  hrsz-ú  ingatlan  megvásárlására  vonatkozó  további  tárgyalások 
lefolytatására  irányárként  megjelölve  az  ingatlan  megvásárlásának,  bejegyzésének 
költségeit vagy az önkormányzat által építési telkenként alkalmazott 600 Ft/m2 nettó 
árat.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2013. május 30.

V. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
Ötödik napirendi pontunk a Polgármesteri Hivatal ügyrendjének módosítása. Kérem a képviselő-
testület tagjainak a hozzászólásait.

Rajcsányi László József képviselő
Mi változott?

Dr. Lakos László jegyző
Megváltozott  az  alapító  okirat  száma,  a  bankszámlaszám,  a  hivatal  irányítása  is  megváltozott. 
Korábban  a  képviselő-testület  nevezte  ki  a  jegyzőt,  most  a  polgármester  lett  a  munkáltatója. 
Változott a személyi összetétel is, mert 1 fő jegyző mellett van 1 fő aljegyző. Változott a belső 
ellenőrzés  rendje  is,  mert  eddig  az  Adonyi  Kistérségi  Társulással  végeztettük,  most  megbízási 
szerződéssel  egy  akkreditált  céggel  végeztetjük.  A  köztisztviselői  vagyonnyilatkozat  tételi 
kötelezettséggel járó munkakörök is változtak. 

Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben  nincs  több  kérdés,  hozzászólás,  javaslom  elfogadásra  a  Polgármesteri  Hivatal 
ügyrendjének módosítását. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
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A  képviselő-testület  5  igen  szavazattal,  0  nem  szavazattal  és  0  tartózkodással  az  alábbi 
határozatot hozza:

57/2013. (V. 30.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta Perkáta Nagyközség 
Polgármesteri Hivatalának ügyrendjét az alábbiak szerint.

PERKÁTAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYRENDJE

I. A POLGÁRMESTERI HIVATAL JOGÁLLÁSA, BELSŐ IRÁNYÍTÁSA

1.  Hivatal megnevezése:   Perkátai Polgármesteri Hivatal

2. Székhely:   2431 Perkáta, Szabadság tér 1.
       Telefon: 25/507-570
       Fax: 25/507-571

3. a)  A  Hivatal  jogállása: a  hivatal  az  Államháztartási  törvény  szerint  jogi  személy. 
Költségvetés szervként működik a saját költségvetés előirányzata körében. 

b) Alapító Okirat kelte: 2013. március 28.
    Alapító Okirat száma: 27/2013. (III. 27.) számú határozat

4. Számlavezetője:   OTP Bank Zrt.
Számlaszám: 11736037-15727189

5. A Hivatal irányítása:  
a) A  polgármester  a  képviselő-testület  döntései  szerint  és  hatáskörében  irányítja  a 

polgármesteri  hivatalt;  a jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a 
polgármesteri  hivatal  feladatait  az  önkormányzat  munkájának  a  szervezésében,  a 
döntések előkészítésében és végrehajtásában. 

b) A jegyző vezeti a polgármesteri hivatalt.
c) A jegyzőt az eljegyző helyettesíti, ellátja a jegyző által meghatározott feladatokat.
d) A jegyző

a) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben;
b)  gyakorolja  a  munkáltatói  jogokat  a  polgármesteri  hivatal,  a  közös 
önkormányzati hivatal köztisztviselői és munkavállalói tekintetében, továbbá 
gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az aljegyző tekintetében;
c) gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos ellátásokról;
d)  tanácskozási  joggal  vesz  részt  a  képviselő-testület,  a  képviselő-testület 
bizottságának ülésén;
e)  jelzi  a  képviselő-testületnek,  a  képviselő-testület  szervének  és  a 
polgármesternek, ha a döntésük, működésük jogszabálysértő;
f) évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről;
g)  döntésre  előkészíti  a  polgármester  hatáskörébe  tartozó  államigazgatási 
ügyeket;
h) dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át;
i)  dönt  a  hatáskörébe  utalt  önkormányzati  és  önkormányzati  hatósági 
ügyekben;
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j) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét.
e)  A  polgármester  egyetértése  szükséges  –  az  általa  meghatározott  körben  –  a 
polgármesteri  hivatal,  köztisztviselője,  alkalmazottja  kinevezéséhez,  bérezéséhez, 
vezetői kinevezéséhez, felmentéséhez és jutalmazásához.

6. Munkáltatói jogok gyakorlása:  
a) A jegyző tekintetében a munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.
b) A jegyző gyakorolja a munkáltatói jogokat a polgármesteri hivatal köztisztviselői és 

munkavállalói  tekintetében,  továbbá  gyakorolja  az  egyéb  munkáltatói  jogokat  az 
aljegyző tekintetében. 

7. Képviselet:  
A Hivatalt a jegyző képviseli.

8. A Hivatal alaptevékenysége:  
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
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

9. Belső ellenőrzés rendje:  
Perkátai Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzési tevékenységét megbízási szerződés alapján 
megfelelő akkreditációval rendelkező szervezet végzi. A Megbízott a feladatot egyeztetett 
ütemterv alapján látja el.  A folyamatba épített  belső ellenőrzést  „a költségvetési  szervek 
belső  kontrollrendszeréről  és  belső  ellenőrzéséről”  szóló  370/2011.  (XII.  31.)  Korm. 
rendelet  6.  §  (3)  bekezdése  szerinti  ellenőrzési  nyomvonal  alapján  a  jegyző  végzi.  Az 
ellenőrzési nyomvonal az ügyrend mellékletét képezi. 

II. A HIVATAL BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS FELADATAI

1. Szervezeti felállás, beosztás és létszám:  

Kinevezett vezető: 1 fő jegyző, 1 fő aljegyző
Köztisztviselő: 8 fő

Igazgatási területen: 3 fő
3 fő igazgatási ügyintéző

Adózás területén: 2fő
2 fő pénzügyi ügyintéző
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Gazdálkodás területén: 3 fő
1 fő gazdasági vezető
2 fő számviteli ügyintéző

Az ügyintézők feladataikat a hatályos jogszabályok és a munkaköri leírások alapján végzik. 
A munkaköri leírások az ügyrend mellékletét képezik.

III. MUNKA ÉS ÜGYFÉLFOGADÁS

Hivatali munkarend:

Hétfőtől-Csütörtökig: 7:30 órától 16:00 óráig
Pénteken: 7:30 órától 13:30 óráig

Ügyfélfogadás rendje:

Hétfő: 8:00 órától 12:00 óráig 12:30  órától 16:00 óráig
Kedd: 8:00 órától 12:00 óráig
Szerda: 8:00 órától 12:00 óráig 12:30 órától 18:00 óráig
Csütörtök: 8:00 órától 12:00 óráig
Péntek: 8:00 órától 12:00 óráig

IV. A HIVATAL MŰKÖDÉSI RENDJE

1. A Hivatal munka- és ügyfélfogadási rendjét a képviselő-testület határozza meg.
2. A Hivatal kiadmányozási rendjét a jegyző határozza meg.
3. A Hivatal munkájával kapcsolatos területi előterjesztések előadója a polgármester.
4. A Hivatal köztisztviselőinek szakmai képzését a jegyző szervezi és ellenőrzi.
5. Az ügyiratok  kezelése  és  intézése  a  hatályos  jogszabályok  és  az  iratkezelési  szabályzat 

szerint történik.
6. A jegyző köteles gondoskodni a belső szabályzatok elkészítéséről és azok betartásáról.

A Hivatal működésének főbb elvei:

- A Hivatal működése során köteles betartani az anyagi és eljárásjogi jogszabályokban és a 
Képviselő-testület  határozataiban  foglalt  rendelkezéseket,  biztosítani  a  kisebbségi  jogok 
érvényesülését.

- Az eljárás során a jogszabályi keretek között gondoskodik az ügyfelek gyors, hatékony és 
humánus tájékoztatásáról, az ügyintézési határidők maradéktalan betartásáról.

- A  Hivatal  valamennyi  dolgozójának  elsőrendű  kötelezettsége  az  ügyfelek  kulturált  és 
szakszerű szóbeli, illetve írásbeli tájékoztatása.

- Törekedni kell a gyakran előforduló ügytípusokban az ügyintézést elősegítő tájékoztatók, 
szórólapok,  nyomtatványok  alkalmazására,  az  önkormányzat  és  egyéb  szervezetek 
információs, együttműködési kapcsolatrendszerének ápolására és fejlesztésére.

- A  Hivatal  valamennyi  vezetője  és  dolgozója  köteles  az  önkormányzathoz  forduló 
valamennyi ügyfelet – legyen az befektetni szándékozó vagy segítségért folyamodó ügyfél – 
gyors és hatékony szolgáltatásban részesíteni. Olyan hivatalként működni, ahol nemcsak a 
lehetőségek korlátjai ismertetik az ügyféllel,  hanem megkeresik a törvény által biztosított 
valamennyi lehetőséget az ügy elintézése érdekében.

A Hivatal legfontosabb alapfeladatai:
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1. Előkészíti a testületi előterjesztéseket és egyéb írásos anyagokat.
2. Kivizsgálja a képviselői interpellációkat, azokra a vonatkozó hatályos jogszabályok szerint 

választ ad, hatáskörben eljárva intézkedik.
3. Biztosítja a képviselők munkájához szükséges tájékoztatást és ügyviteli közreműködést.
4. Elősegíti a Képviselő-testület bizottságainak működését.
5. Közreműködik a polgármester honvédelmi, polgári védelmi, környezetvédelmi feladatainak 

ellátásában.
6. Végrehajtja a Képviselő-testület rendeleteiben és határozataiban meghatározott feladatokat.
7. Előkészíti a jegyző hatáskörébe utalt államigazgatási hatósági ügyeket, az államigazgatási 

eljárás és a vonatkozó anyagi jogi előírásoknak és belső szabályozásnak megfelelően.
8. Intézkedik  a  feladatkörét  érintő  határozatokból,  szerződésekből  eredő,  illetve  egyéb 

követelések behajtása ügyében.
9. Figyelemmel  kíséri,  valamint  benyújtásra  előkészíti  a  feladatköréhez  kapcsolódó 

pályázatokat,  azaz  előkészíti  a  pályázatokkal  kapcsolatos  előterjesztéseket,  a  partneri 
együttműködéseket.

10. Ellátja a feladatköréhez tartozóan az Önkormányzat, valamint a Hivatal peres képviseletét.
11. Biztosítja az ügyiratok nyilvántartását, iktatását, valamint a kézi irattár kezelését.
12. A Hivatal  dolgozói együttműködésre kötelezettek tevékenységük során. A feladatkörükbe 

tartozó,  de  más  dolgozó  feladatát  is  érintő  ügyekben  egymással  és  az  érdekeltekkel 
egyeztetve kötelesek eljárni.

Apparátusi értekezlet:
Évente  legalább  két  alkalommal  apparátusi  értekezletet  kell  tartani,  melynek  keretében  a 
polgármester  és  a  jegyző  elvégzi  az  elmúlt  időszak  tevékenységének  értékelését,  az 
elkövetkezendő időszak főbb feladatainak meghatározását.

V. VAGYONNYILATKOZAT TÉTELI KÖTELEZETTSÉG

Köztisztviselői vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséggel járó munkakörök:
- jegyző
- aljegyző
- gazdasági vezető

VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A jegyző köteles gondoskodni az ügyrend és mellékletei naprakész állapotáról.

Perkáta, 2013. május 23.

Dr. Lakos László
jegyző

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2013. május 30.

VI. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
Hatodik napirendi pontunk a megyei feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelés-
fejlesztési terv véleményezése. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.

Dr. Lakos László jegyző
Kötelező vagy egyetérteni vagy véleményezni. 
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Szilasy László képviselő
A  Hunyadi  Mátyás  Általános  Iskola  Szülői  Munkaközössége,  a  Nevelőtestülete,  a  diák 
önkormányzata és az alkalmazotti közössége is egyetértésüket fejezték ki. 

Somogyi Balázs polgármester
A megye és az ország településeivel kapcsolatos véleményeket, középtávú lehetőségeket sorolja fel 
az  anyag.  Perkáta  esetében  a  gyermeklétszám  miatt  nem  javasol  változtatást,  sőt  inkább  a 
létszámnövekedés miatt további tervek előkészítésére hívja fel a figyelmet. Amennyiben nincs több 
hozzászólás,  javaslom  a  képviselő-testületnek,  hogy  értsen  egyet  a  megyei  feladat-ellátási, 
intézményhálózat-működtetési  és  köznevelés-fejlesztési  tervvel.  Aki  ezzel  egyetért,  kérem, 
kézfelemeléssel jelezze.

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

58/2013. (V. 30.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  egyetért  a  megyei  feladat-
ellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési tervvel.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2013. május 30.

VII. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
Hetedik  napirendi  pontunk  a  Pusztaszabolcs-Perkáta  Szociális  Önkormányzati  Társulás 
létrehozásával kapcsolatos döntéshozatal.  Az ülésünkkel egy időben zajlik Pusztaszabolcson is a 
képviselő-testületi ülés. Csányi Kálmán polgármester úr tájékoztatott, hogy Pusztaszabolcs Város 
képviselő-testülete  nem fogadta  el  azt,  hogy a  két  település  szociális  társulást  hozzon  létre.  A 
képviselő-testületnek egy olyan lehetősége van, hogy önállóan lássa el ezt a feladatot. Esetlegesen 
még folytatunk tárgyalásokat más településekkel  is.  A jelenlegi  kistérségen belül négy település 
önállóan fogja ellátni ezt a feladatot. Besnyő Község Önkormányzata jelezte, hogy nem kíván részt 
venni társulásban. Az a feladatunk, hogy 2013. május 30-ától 2013. augusztus 31-ére akár önállóan 
akár más településsel egy működési engedély birtokában levő, ezáltal normatíva lehívásra, illetve a 
feladat  ellátására  alkalmas  intézményt  hozzunk  létre.  El  kell  indítanunk  a  működési  engedély 
beszerzéséhez szükséges dokumentáció elkészítését.  Mivel Pusztaszabolcs Város Önkormányzata 
úgy határozott, hogy nem társul Perkáta Nagyközség Önkormányzatával, javaslom, hogy önállóan 
lássuk el a szociális feladatokat.

Dr. Lakos László jegyző
Szükségünk lesz egy minisztériumi szakvéleményre az intézmény működési engedélyéhez. Ezt az 
egész országban három ember készíti. Azt mondták, hogy be lehet nyújtani a kérelmet, tudják, hogy 
mennyi határidejük van rá, de nem tudják tartani. Ez problémát okozhat és a normatíva lehívásoknál 
gondunk lehet, ha nem kapjuk meg a működési engedélyt. Akkor arra az időszakra, amíg működési 
engedély  nélkül  működik  az  intézmény,  visszavonják  a  normatívát.  Az  intézményvezető 
felvételével kapcsolatban van egy olyan lehetőségünk, mivel új intézmény lesz, ebben az esetben 
átmeneti jelleggel, egy éves időtartamra az ott dolgozók közül lehet kinevezni olyan személyt, aki 
nem rendelkezik megfelelő végzettséggel.

Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom, hogy Perkáta Nagyközség Önkormányzata önállóan 
lássa el a szociális és gyermekjóléti feladatokat 2013. szeptember 1-jétől és az ezzel kapcsolatos 
döntéseket készítse elő és hozza meg. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
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A  képviselő-testület  5  igen  szavazattal,  0  nem  szavazattal  és  0  tartózkodással  az  alábbi 
határozatot hozza:

59/2013. (V. 30.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  úgy  határozott,  hogy  a 
szociális  és  gyermekjóléti  feladatokat  2013.  szeptember  1-jétől  önállóan  látja  el. 
Meghatalmazza Somogyi Balázs polgármestert az új szociális intézmény létrehozásával 
kapcsolatos feladatok, előkészítő munkák elvégzésére.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2013. május 30.

VIII. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
Nyolcadik  napirendi  pontunk  az  egyebek.  Ebben  a  pontban  tárgyalnunk  kell  a  gyermekjóléti 
szolgálat 2012. évi beszámolóját. A beszámolóval kapcsolatban vannak észrevételeim. Két olyan 
megállapítás is szerepel az anyagban, amelynek negatív visszhangja lehet. Az utolsó előtti oldalon 
szerepel, hogy a különböző járandóságok természetbeni kiutalását javasolja a családgondozó, mert a 
pénzben felvett ellátások felhasználása szerinte nem biztosított. Ez akár bűncselekmények ismeretét 
is jelentheti az anyag értelmében. A beszámoló az uzsora ügyletekhez hasonló eseményeket vet fel. 
Ugyanezen az oldalon szerepel,  hogy mit  kellene tenni  a téli  időszakban. Úgy gondolom, hogy 
önkormányzatunk az elmúlt években számos olyan lépést tett, amellyel a lakosokat tudtuk segíteni. 
A  tavalyi  évben  önkormányzatunk  a  legnagyobb  támogatást  tudta  szerezni  a  faosztással 
kapcsolatban,  körülbelül  150-170  családnak  tudtunk  segíteni  tűzifa  biztosításával.  Az  anyag 
javasolja, hogy ehhez cselekvési tervet szükséges kidolgozni. Ha ez a segítség nem lett volna, akkor 
számos perkátai polgár súlyosabb helyzetbe került volna. Sok köszönetet kaptunk arról is, hogy ha 
ez  a  lépés  nincs,  akkor  fagyhalál  történt  volna  Perkátán.  Ezzel  kapcsolatosan  a  beszámolót 
kritikával illetnénk. A szociális intézmény munkatársai voltak azok, akik nem tudván kezelni az 
ügyfeleket, az önkormányzatra hagyták ezt a feladatot, ezért döntöttem úgy, hogy a Polgármesteri 
Hivatal szociális ügyintézőin, a faluüzemeltetésen, a polgárőrségen, a karitászon keresztül próbáltuk 
felkutatni azokat a személyeket, akik segítségre szorultak. Rendeletet is hoztunk arról, hogy a tűzifa 
kiosztása  milyen  formában  történjen,  tehát  megszervezett  formája  volt.  Az  ellenkezőjét  kell 
mondanom, mint amit a beszámoló leír,  hiszen mi voltunk azok, akik lépéseket tettünk. Azok a 
szakemberek, akiknek a feladata lett volna, sajnos a probléma megoldásában nem vettek annyira 
részt, mint kellett volna és helyettük vállaltunk fel feladatokat. Kérem a képviselő-testület tagjainak 
a hozzászólásait.

Dr. Tóth Ferenc alpolgármester
Az inkriminált mondatot úgy értelmeztem, hogy az előző évre vonatkozik. Nem is a mostani télről 
tett említést, hanem a tavalyiról, amikor egyértelműen a szociális központ munkatársai végezték a 
segítségnyújtásra szorultak kijelölését és a névsor összeállítását. Nem hiszem, hogy arra gondolt, 
hogy ők felületesen és nem jól állították össze ezt a névsort. Nem igazán értettem ezt a mondatot. 
Nem értem, hogy miért kritizálja a saját hozzáállásukat. 

Dr. Lakos László jegyző
Azt nem értem, hogy kinek kell cselekvési tervet kidolgoznia. Szerintem ez az ő feladatuk lenne. 
Nem értem, hogy miért veti ezt fel szükséges lépésként, dolgozzák ki és terjesszék a testület elé. 

Somogyi Balázs polgármester
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Egyetértek. További megállapítások is vannak a beszámolóval kapcsolatban. Úgy érzem, hogy a 
tűzifával kapcsolatos döntéseink nagy része jó volt. Sajnos vannak arra példák, hogy valaki nem 
megfelelően  használja  fel.  A  cselekvési  tervet  mi  úgy  értjük,  hogy  rendeletet  hoztunk, 
megvizsgáltuk  azt,  hogy  kinek  adjunk  tűzifát.  Azoknak  biztosítottunk  tűzifát,  akik  veszélyben 
voltak. Néhányan úgy döntöttek, hogy elcserélik valamire a tűzifát, de a tűzifák nagy része jó helyre 
került.

Dr. Lakos László jegyző
A  beszámoló  utcán  megfagyó  emberekről  beszél.  Perkátán  nincs  hajléktalan.  Ezt  sem  tudtam 
értelmezni. Attól, ha valaki elmegy a boltba nem fog megfagyni.

Dr. Tóth Ferenc alpolgármester
Túllépve a kicsit rosszul megfogalmazott és értelmezhetetlen mondatokon. Minden személynek, aki 
a rászorultakon igyekszik segíteni köszönöm a munkáját.

Szilasy László képviselő
Tiszteletemet és abszolút szeretetemet élvezi Jónáné Palotai Judit ebben a munkában, mert amit ő 
felvállal az nem egyszerű munkaterület. Jegyző úrral és polgármester úrral közösen jelen voltunk 
egy esetmegbeszélésen. Ő nagyon komoly érzelmi töltettel kezeli ezeket a dolgokat, sok esetben 
elfeledkezik olyan alapvető eljárásmódról,  jogi ismeretről,  amiről tudnia kellene és felül kellene 
emelkedni  az  érzelmeken.  Akkor,  amikor  olyanra  veszi  rá  az  embereket,  amelyek  egyébként 
jogszabály ellenesek, érzelmileg érthetőek csak éppen nem lehet kivitelezni, mert a jogszabály nem 
engedi. A harmadik oldal második bekezdésében említi, hogy nyáron gyermekétkeztetés Perkátán 
sajnos  nem volt.  Miért  nem volt?  Azért  nem volt,  mert  olyanok a paraméterei.  Mi nem olyan  
hátrányos  település  vagyunk.  Nagyon  komoly  veszteséget  jelentett  volna  az  önkormányzatnak. 
Tavaly meg akartuk valósítani,  de átszámoltuk és elvetettük.  Amikor egy ilyen mondatot leírok, 
akkor  tudnom kell,  hogy  miről  beszélek.  Ezt  neki  tudnia  kellene.  Ugyanebben  a  bekezdésben 
szerepel, hogy sajnos gyermekpszichológus sem tudta segíteni a munkáját. Volt egy pszichológus, 
nem  tudom,  hogy  mi  okból  szűnt  meg.  Ezt  talán  Pavlicsek  Zsolt  tudná  megmondani.  A 
pszichológus  elvállalta  a  gyerekeket  hetente  egyszer.  Ezt  neki  kell  tudnia,  hogy miért  nincs.  A 
beszámolóban említi, hogy Pavlicsek Zsolt ifjúságvédelmi felelős munkáját szeretné megemlíteni, 
aki  rendkívüli  elfoglaltsága  mellett  minden  esetben  a  legnagyobb  tájékozottsággal  és  szakmai 
felkészültséggel állt a gyermekek problémáihoz. Pavlicsek Zsolt jelenleg az iskolában óraszámot 
kap, pénzt fizetünk azért, hogy a gyermekvédelmi feladatokat ellássa. Ettől kezdve nem érdekel ez a 
mondat, hogy rendkívüli elfoglaltsága mellett. Ez neki feladata, hogy ellássa. Az anyag tartalmazza, 
hogy átlagon felüli  a  bűnelkövetők  létszáma,  ezen belül  a  fiatalkorú  bűnelkövetőké.  Hozza  ide 
nekem a rendőrségi statisztikát. Az, hogy kimondunk egy ilyet, és azt mondjuk, hogy átlagon felüli 
a bűnelkövetők száma. Mihez képest átlagon felüli?

Dr. Lakos László jegyző
Eközben a rendőrség teljesen az ellenkezőjét mutatta be a beszámolójában. 

Szilasy László képviselő
Nekem az ilyen mondatokkal vannak problémám. Azt írja, hogy a szülők kérésére vállalta fel a 
gyermekek pótvizsgára való felkészítését, valamint két esetben fordult elő, hogy a magántanulói 
státusz átmeneti  megoldást nyújtott  a gyermekek beilleszkedési gondjaira. Én vitatkoztam ezzel. 
Nem hiszem, hogy az ő dolga pótvizsgára felkészíteni a gyerekeket. Neki az a dolga, hogy ha ilyen 
problémát lát, akkor keressen pedagógust, és ő készítse fel. Miközben ő sikeres pótvizsgára készíti 
fel a gyereket, addig a munkaköri leírásában foglalt feladatát nem látja el. Én mondtam neki, hogy 
ha akarja csinálja, de ez nem az ő dolga. Aközben lehet nem ment ki ahhoz a családhoz, akihez ki 
kellett  volna  mennie.  Írja,  hogy ugyanakkor  vannak  lakosok,  akik  minden  szégyenérzet  nélkül 
veszik fel a segélyeket, támogatásokat. A szégyenérzettel egy ilyen hivatali rendszer nem tud mit 
kezdeni. Az egy dolog hogy leírja, de ezt is kommunikálja. Én is elmondtam neki, hogy ha az adott  
személy a helyi rendelet feltételeinek megfelel, nincs lehetőségünk arra, hogy nyomozóhatóságot 
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állítsunk  rá.  Ha ő kijelenti  felelőssége  tudatában,  hogy milye  van,  akkor  a  szerint  kell  eljárni. 
Ezekkel a mondatokkal nem tudok egyetérteni. Annyira szubjektív mondatok, én úgy gondolom, 
hogy  egy  gyermekjóléti  szolgálat  beszámolójába  nem  illenek.  A  tűzifáról  nem  is  beszélve. 
Fenntartásokkal fogadom el a beszámolót,  mert  nekem túl emocionális  és félrevezető sokszor a 
mondata. 

Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom elfogadásra a beszámolót. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze.

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

60/2013. (V. 30.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  elfogadta  a  gyermekjóléti 
szolgálat 2012. évi beszámolóját. A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2013. május 30.

Somogyi Balázs polgármester
A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Önsegélyező Társulás a tegnapi napon tartotta alakuló ülését. 
Az anyagot  tájékoztatás  céljából  adnám a  képviselő-testület  tagjainak.  Azért  nem tudunk  erről 
dönteni,  mert  a társulás  nem tudott  arról  dönteni,  hogy társulást  vagy egyesületet  hozzon létre. 
Javaslom a képviselő-testületnek, hogy amennyiben el tudja dönteni a társulás, hogy mit szeretne 
létrehozni,  az  önkormányzat  vegyen  ebben részt  tagként.  A társulásnak van egy tagdíja,  amely 
lakosonként 20-50 Ft-ig terjedő összeg lehet. Eddig is volt egy katasztrófavédelmi alap, amit a Fejér 
Megyei  Önkormányzat  szervezett.  Ebből  az  alapból  segítettek  különböző  katasztrófák  esetén, 
amikor gyors segítségre volt szükség. 
A képviselő-testület  megkapta  a  Perkátáért  Közalapítvány 2012.  évi  közhasznúsági  jelentéséről 
szóló beszámolót.  A tavalyi  évet az alapítvány 804 000 Ft-tal  zárta.  Egy korábbi  ülésen kérdés 
érkezett Jóvári Györgyné perkátai lakostól a közalapítvány új ellenőrző bizottsági tagjairól. A tagok 
Horváth István, Molnárné Horváth Zsuzsanna és Kovács Melinda. Kérdezem a képviselő-testület 
tagjait, hogy egyebek napirendi pontban van-e kérdés, hozzászólás?

Szilasy László képviselő
Az  elmúlt  ülésen  felvetettem  az  év  végi  jutalmazás  kérdését.  Kaptam  választ  a  dunaújvárosi 
tankerülettől.  A jutalmazásra  adott  összeg  gyerekszám szorozva 55 Ft-tal.  Ez  a  mi  esetünkben 
16 720 Ft-ot jelent. Ajánlást kaptunk egy honlap megtekintésére, ahol könyvet ajánlottak 800 Ft/db 
áron. Szeretném, hogy akár alapítványon akár önkormányzaton keresztül támogatást  kapjunk. A 
múlt  ülésen 100-120 000 Ft döntés született.  Tárgyalást folytattam a szülői szervezettel és ők is 
adnának támogatást. 

Somogyi Balázs polgármester
Tájékoztatom a képviselő-testület tagjait, hogy várhatóan 2013. június 12-én ülés lesz. Elképzelhető 
a  háziorvosi  ellátással  kapcsolatos  döntés  meghozatala,  két  társulással  kapcsolatban  társulási 
megállapodás felülvizsgálatát is meg kell tennünk 2013. június 30-ig. 2013. augusztus 31-ig él az a 
szerződés, amely a konyha üzemeltetésére vonatkozik, ezzel kapcsolatban az új eljárás előkészítése 
már zajlik. Az ÁMK intézmény vezetői helyére kiírt pályázattal kapcsolatban közoktatási szakértő 
kiválasztása szükséges. 

Somogyi Balázs polgármester
Kérdezem  a  képviselő-testület  tagjait,  hogy  van-e  kérdés,  hozzászólás?  Amennyiben  nincs 
hozzászólás, a testületi ülést bezárom.
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Több  hozzászólás  nem  hangzott  el,  Somogyi  Balázs  polgármester  a  testületi  ülést  20:10 
perckor bezárta.

 

Somogyi Balázs Dr. Lakos László
   polgármester           jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

      Rajcsányi László József                              Dr. Tóth Ferenc
                 képviselő                    képviselő 
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