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Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
JEGYZŐKÖNYV
Készült: A 2013. június 26-án 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi
ülésről
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal ülésterme
Jelen vannak:
Somogyi Balázs polgármester, dr. Tóth Ferenc, Rajcsányi László József, Kovács Ferenc,
Szilasy László, képviselő-testületi tagok
Dr. Lakos László jegyző
Somogyi Balázs polgármester
Köszöntöm a jelenlévőket. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mivel öt fő testületi tag
jelen van. Ujfalusi Pál és Laki Ferenc képviselő úr jelezte távolmaradását. Javaslatot teszek a
jegyzőkönyv hitelesítőkre Kovács Ferenc és Szilasy László testületi tagok személyére.
A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot 5 igen szavazattal
elfogadta.
Somogyi Balázs polgármester
A kiküldött napirendben egy módosítást javaslok. Javaslom, hogy az ötödik napirendi pontot
vegyük le a napirendről. Kérdezem a képviselő-testület tagjait, hogy egyéb napirendi pontra van-e
javaslat. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a napirendet. Aki ezzel egyetért, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
77/2013. (VI. 26.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
NAPIRENDI PONTOK
1. Közkonyhai szolgáltatás tárgyú közbeszerzési pályázat kiírásával kapcsolatos
döntéshozatal
2. A Perkátai Általános Művelődési Központ intézményvezetői pályázattal kapcsolatos
döntéshozatal
3. Két darab LEADER pályázat finanszírozásával kapcsolatos döntéshozatal
4. Települési, tájegységi és megyei értéktárak létrehozásával kapcsolatos döntéshozatal
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2013. június 26.
Somogyi Balázs polgármester
A napirend tárgyalása előtt tájékoztatnám a képviselő-testületet az elmúlt napok esőzései miatt
bekövetkezett eseményekről. Az elmúlt napokban ismét jelentős mennyiségű csapadék érte
Perkátát. 2013. június 22-én éjjel több, mint 40 mm eső esett, míg 2013. június 24-én délután
további 23 mm. A Perkátai-vízfolyáson már vasárnap torlasz alakult ki a hordaléktól, ami a
környező házakhoz tartozó kerteket, mezőgazdasági művelésű területeket árasztotta el. Hétfőn
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reggel az áradást és a torlasz létét jeleztük a Dunaújvárosi Vízi Társulatnak, mint a vízfolyás
kezelőjének. A helyszíni szemlén jeleztük számukra, hogy rakodógép munkájára lesz szükség. Az
intézkedés végrehajtása előtt 2013. június 24-én délután 16:30 és 18:20 között újabb jelentős
csapadék érkezett a vízfolyásba, amelyben a Sajtos köztől a forrás felé jelentős területet árasztott el
a patak. A védekezési munkálatokban részt vett a faluüzemeltetés, a polgárőrség, majd 20:00 órától
a Dunaújvárosi Vízi Társulat által bérelt munkagép végezte a munkát, a Társulat vezetőjének
szakmai irányításával. A Petőfi utcai legelőn is jelentős területet árasztott el a víz. A legkritikusabb
helyzet a Sajtos közi híd szűk keresztmetszetű átfolyóinál alakult ki, ahol több tíz köbméter
hordalék kitermelése történt meg. A védekezésről értesítettük az Országos Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Dunaújvárosi Kirendeltségének vezetőjét. Arról tájékoztattam, hogy lakóingatlan nincs
veszélyben, életet, biztonságot és vagyont nem veszélyeztet az áradás. A Dunaújvárosi Vízi
Társulat a mai napon folytatta a tisztítást, illetve helyszíni szemlét is tartott.
Az elmúlt hetekben a Dészolg Kft. autójának elsüllyedése után a Vörösmarty Mihály utca 8. és 9.
száma közötti magán- és közterületen, valószínűleg elfeledett pince beomlása miatt többszöri
tömedékelés után is süllyedt a terület. A hétvégi nagy eső után hétfőn kezdtük meg a védekezést a
területen, ahol több hatóság is jelen volt, a Katasztrófavédelem, a Közlekedési Hatóság, a
Dunaújvárosi Járási Hivatal Építésügyi Osztálya. Statikus szakmérnök és más szakemberek
vizsgálták meg a területet. Hétfőtől statikus mérnök segítségével történik a feltárás. Az elmúlt
napokban hat próbafúrást végeztek. Két házat is érint az üreg, ami az úttest, illetve a két ház
közelében van. A jövő hét elejére készül el a statikus szakvéleménye arra vonatkozóan, hogy
pontosan mi is van a két ház alatt, és milyen védekezésre van szükség. A statikus szakvéleménye
alapján a Vörösmarty utca 9. számú lakóház utca felé néző szobájának lezárását rendeltük el.
Előkészületek történtek a két lakóházban élő kiskorú gyermekek, időskorú személyek elhelyezésére,
hogy ha bármilyen esemény történne. A mai napon a próbafúrások alatt a kiskorú gyermekek nem
tartózkodhattak a házban. Az elhelyezésüket a szülők biztosították. A védekezés további döntései a
statikai és egyéb szakvélemények alapján kerülnek majd meghatározásra. Az érintett területre már
hetek óta tilos volt a behajtás gépjárművel, de a tegnapi naptól a gyalogos közlekedés is elterelésre
került.
I. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Első napirendi pontunk közkonyhai szolgáltatás tárgyú közbeszerzési pályázat kiírásával
kapcsolatos döntéshozatal. Perkáta Nagyközség Önkormányzata a Perkáta-Nagykarácsony – Aba
Általános Művelődési Központ által üzemeltetett (2012. november 1-jétől 2013. augusztus 31-ig
vállalkozási szerződés alapján az EU-FORCE 08 Kft. megbízásával) főzőkonyha útján biztosítja
Perkáta Nagyközségben a nevelési – oktatási intézményekben a tanulók és pedagógusok
készételekkel történő ellátását. Ezen főzőkonyha látja el az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás
által fenntartott szociális intézmény perkátai intézményében a szociális étkeztetést is. A jelen
közbeszerzési eljárás célja ezen önkormányzati igények biztosítása a közbeszerzésekről szóló 2011.
évi CVIII. törvény rendelkezései alapján lefolytatott eljárást követően, a főzőkonyha
üzemeltetőjének a személyében bekövetkező változással. A közbeszerzési eljárás során
kiszervezésre kerül a főzőkonyha, azonban az óvodai és az öregek napközi ellátását biztosító
intézmény konyhája továbbra is funkcionál, tálalókonyhaként. Tekintettel arra, hogy a főzőkonyha
korszerűsítése jelentős kiadást jelent a nyertes vállalkozónak, a szerződést célszerű 10 éves
időtartamra megkötni, azzal, hogy a szociális ellátásokat szabályozó törvény szerint a szociális
ellátások kiszervezése 5 évre történhet meg. Ezen rendelkezés alapján a felhívásban rögzítésre
került, hogy a fenti időtartam lejárta előtt felülvizsgálatra kerül a szerződés ezen eleme, és az
önkormányzat jogkövetkezmény nélkül jogosult a szerződést felmondani, amennyiben értékelése
szerint a szolgáltatás a kívánt cél elérésére nem alkalmas. A szolgáltatás becsült értékének
meghatározása során – az intézmény által szolgáltatott adatok alapján – évente 25.000.000,- Ft
került figyelembe vételre. A mennyiségi adatok meghatározása ugyancsak az intézményi adatok
alapján történik meg – ennek összeállítása még folyamatban van. Szükséges meghatározni továbbá
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azt a minimális bérleti díjat, amelyet a T. Képviselő-testület határoz meg az ajánlattételhez – és
amely összeg alatt nem lehet érvényes ajánlatot tenni.
Meghívásos eljárás lefolytatására lesz szükség a Kbt. 82. §-a szerint. A meghívásos eljárás olyan,
két szakaszból álló közbeszerzési eljárás, amelynek első részvételi szakaszában az ajánlatkérő a
részvételre jelentkezőnek a szerződés teljesítésére való alkalmasságáról vagy alkalmatlanságáról
dönt. Az eljárás második, ajánlattételi szakaszában csak az ajánlatkérő által alkalmasnak minősített
és ajánlattételre felhívott részvételre jelentkezők tehetnek ajánlatot. A meghívásos eljárásban nem
lehet tárgyalni. A meghívásos eljárás részvételi felhívással indul. Az eljárás részvételi szakaszában
bármely érdekelt gazdasági szereplő nyújthat be részvételi jelentkezést, a részvételi szakaszban a
részvételre jelentkező nem tehet ajánlatot. Gyorsított meghívásos eljárásban a részvételi felhívásban
az ajánlatkérő nem határozhatja meg a részvételi határidőt a részvételi felhívást tartalmazó
hirdetmény feladásának napjától számított tíz napnál rövidebb időtartamban. Erre tekintettel került
meghatározásra a 2013. július 12. napján 10:00 órára meghatározott részvételi határidő, azzal a
feltétellel, hogy a dokumentáció összeállításához szükséges adatok (leltár, stb) 2013. július 01.
napjáig rendelkezésre fog állni. A részvételi szakasz eredményének, valamint az ajánlattételi
felhívás megküldésének tervezett időpontja: 2013. július 26. Ajánlattétel tervezett időpontja: 2013.
augusztus 05. Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 2013. augusztus 12. napja. A
szerződéskötés tervezett időpontja: 2012. augusztus 26. napja. A felhívás rendelkezik a jelenleg
foglalkoztatott dolgozók továbbfoglalkoztatásáról is, melyre vonatkozóan a nyertes ajánlattevőnek
kötelezettséget kell vállalnia. Az eljárás lebonyolításával a dr. Szabó István Tamás ügyvédi irodát
bízzuk meg. Jeleztem az ügyvéd úrnak, hogy a megalakuló Perkátai Szociális Központ
előkészítésénél találkoztunk azzal a feltétellel, hogy a szociális étkezésben részesülőknek diétás
menüt is kell biztosítanunk. A Bíráló Bizottság tagjainak javaslom dr. Lakos László jegyzőt,
Molnárné Horváth Zsuzsannát az ÁMK gazdasági vezetőjét és Kovács Melindát, a Polgármesteri
Hivatal gazdasági vezetőjét. A Bíráló Bizottság megfigyelő tagjainak javaslom Rajcásnyi László
József képviselőt és Szilasy László képviselőt. Javaslom a képviselő-testületnek, hogy az
előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el a határozati javaslatot. Kérem a képviselő-testület
tagjainak a hozzászólásait.
Rajcsányi László József képviselő
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a témát és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.
Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom elfogadásra a határozati javaslatot. Aki ezzel
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
78/2013. (VI. 26.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1.) Perkáta Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a
Közétkeztetési és szociális étkeztetési szolgáltatások biztosítása” tárgyú közbeszerzési
eljárás megindítására vonatkozó javaslatot, és azt az előterjesztés mellékletét képező
eljárást megindító felhívás tartalmával egyezően jóváhagyja.
2.) Perkáta Nagyközség Önkormányzata képviselő-testülete az eljárás kapcsán Bíráló
Bizottsági feladatokkal bízza meg teljes jogú tagként:
Dr. Lakos Lászlót
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal, jegyzőjét,
Molnárné Horváth Zsuzsannát
Perkáta-Nagykarácsony-Aba ÁMK gazdasági vezetőjét,
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Kovács Melindát
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal, gazdasági vezetőjét.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata képviselő-testülete az eljárás kapcsán Bíráló
Bizottsági feladatokkal bízza meg megfigyelő tagként, tanácskozási jogkörrel:
Rajcsányi Lászlót
Perkáta Nagyközség Önkormányzata képviselője, Pénzügyi Bizottság elnökét,
Szilasy Lászlót
Perkáta Nagyközség Önkormányzata képviselője, Szociális és Egészségügyi
Bizottság elnökét.
3.) A testület felhatalmazza polgármesterét, hogy az alkalmassági feltételek és bírálati
résszempontok változatlan alkalmazása mellett az eljárást megindító felhívást a
szolgáltatási mennyiségek vonatkozásában jóváhagyja. A szolgáltatás tartalmát kiegészíti
a diétás menü szükség esetén történő elkészítésének vállalásával.
A képviselő-testület a főzőkonyha minimális bérleti díját évi 600.000 (havi 50.000) Ftban határozza meg.
4.) A képviselő-testület az eljárás lebonyolításával megbízza a Dr. Szabó István Tamás
Ügyvédi Irodát (1132 Budapest, Gyöngyház u. 2.) ügyvéd ügyintézésével és
felhatalmazza polgármesterét, hogy az eljárás lebonyolítására vonatkozó megbízási
szerződést megkösse.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: az előterjesztésben foglalt határidők szerint
II. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Második napirendi pontunk a Perkátai Általános Művelődési Központ intézményvezetői pályázattal
kapcsolatos döntéshozatal. A képviselő-testület a Perkáta-Nagykarácsony-Aba Általános
Művelődési Központ megszűnéséről döntött 2013. június 30-ai hatállyal, ezzel egyidejűleg új
intézmény létrehozásáról is döntött, amely a Perkátai Általános Művelődési Központ nevet fogja
viselni. A Perkátai Általános Művelődési Központ a Művelődési Ház és József Attila Könyvtárat és
a Szivárvány Óvoda intézményegységet foglalja magába. Az új intézmény létrehozásával
kapcsolatban intézményvezetői pályázatot írt ki az önkormányzat, melynek beadási határideje 2013.
június 15-e volt. Határidőre egy pályázó nyújtotta be pályázatát. Javaslom a képviselő-testületnek a
jelentkezők csekély száma miatt, hogy a pályázati kiírást nyilvánítsa eredménytelenné és a
138/1992. Korm. rendelet értelmében mivel új közoktatási intézmény kialakításánál jelentős
szervezési feladatok vannak, ezért megbízott intézményvezetőt válasszon egy éves időtartamra,
2013. július 1-jétől 2014. június 30-áig. Javaslom a képviselő-testületnek, hogy az
intézményvezetői pályázatot nyilvánítsa eredménytelennek. Javaslom a képviselő-testületnek, hogy
megbízott igazgatói státuszra történjen kinevezés a jelenlegi megbízott igazgató, Bogó Anikó
személyében. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.
Szilasy László képviselő
Az egy évre történő megbízás ugyanúgy, ahogy eddig is legfeljebb egy év, illetve ha időközben
pályázati kiírásra kerül sor, és eredményessé válik, akkor addig az időpontig szól a megbízás. Nem
szükségszerű, hogy az egy évet ki kell töltenie a megbízott igazgatónak. Javaslom a két döntés
elfogadását.
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Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom a képviselő-testületnek, hogy a Perkátai Általános
Művelődési Központ intézményvezetői pályázati kiírást nyilvánítsa eredménytelennek. Aki ezzel
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
79/2013. (VI. 26.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Perkátai Általános Művelődési
Központ intézményvezetői munkakör betöltésére vonatkozó pályázati kiírást
eredménytelennek nyilvánítja.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2013. június 26.
Somogyi Balázs polgármester
Javaslom a képviselő-testületnek, hogy a Perkátai Általános Művelődési Központ megbízott
igazgatójának nevezze ki Bogó Anikót legfeljebb egy éves időtartamra, 2013. július 1-jétől 2014.
június 30-áig. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
80/2013. (VI. 26.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Perkátai
Általános Művelődési Központ intézményvezetőjének Bogó Anikót nevezi ki 2013. július 1jétől az intézményvezetői pályázati eljárás eredményes befejezéséig, de legfeljebb egy éves
időtartamra.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2013. június 26.
III. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Harmadik napirendi pontunk két darab LEADER pályázat finanszírozásával kapcsolatos
döntéshozatal. 2011-ben nyújtott be pályázatot Perkáta Nagyközség Önkormányzata és a Perkátai
Polgárőrség Közhasznú Egyesület. 2012. júniusában kaptak az eredményes pályázók végzést arról,
hogy sikeres a pályázatuk. Két olyan pályázatról van szó, amelyek eredményesek, és amelyeknek a
megvalósítása már elkezdődött. Perkáta Nagyközség Önkormányzata kastélypark szabadidős,
sportcélú fejlesztése című pályázata a felnőtt játszótér kialakítására vonatkozik. Ebből a pályázatból
600 000 Ft-nyi összeget megvalósított az önkormányzat eszközbeszerzéssel. 5 067 207 Ft szükséges
még a pályázat 100 %-os megvalósításához. Mindkét pályázat előfinanszírozása a pályázó által kell,
hogy megvalósuljon. Arra figyeltünk, hogy a végzés kézhezvételétől számított kilenc hónapon belül
a projekt megvalósítása kezdődjön meg. A polgárőrség pályázatánál 1 000 000 Ft összegű első
kifizetési kérelem benyújtása történt meg idén márciusban. A pályázatok megvalósításához az
önkormányzatnak jelenleg nincs forrása. A polgárőrség pályázata térfigyelő kamerarendszer
kiépítésére és technikai eszközök beszerzésére vonatkozik. 4 326 293 Ft szükséges még a pályázat
100 %-os megvalósításához. Számlavezető pénzintézetünktől, az OTP Banktól kértünk ajánlatot
támogatást megelőlegező hitel felvételéhez. A hitel teljes összege 9 393 400 Ft, futamideje egy év.
A kamat összege évi egy hónapos bubor plusz 3,8 %, a kezelési költség évi 0,5 %, a rendelkezésre
tartási jutalék évi 2,0 %. A kamatfizetés esedékessége negyedévente, a negyedév utolsó banki
munkanapján történik, a tőke törlesztése a támogatás megkezdésekor, de legkésőbb lejáratkor. A
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hitel biztosítéka a helyi adóbevételek és a támogatás OTP Bank Nyrt-re történő engedményezésével
valósul meg. A két pályázathoz két külön határozat szükséges. Ha a hitelt igénybe tudjuk venni,
akkor idén nyáron meg tudjuk valósítani a pályázatokat. Kérem a képviselő-testület tagjainak a
hozzászólásait.
Rajcsányi László József képviselő
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a hitelfelvételt és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek az
OTP Bank ajánlatában szereplő kondíciók szerint.
Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, a döntés meghozatalához név szerinti szavazás szükséges.
Javaslom a képviselő-testületnek a kastélypark szabadidős, sportcélú fejlesztése című, Perkáta
Nagyközség Önkormányzata által benyújtott pályázat megvalósításához szükséges hitel felvételéről
szóló határozati javaslat elfogadását.
Dr. Lakos László jegyző
Kovács Ferenc.
Kovács Ferernc képviselő
Igen.
Dr. Lakos László jegyző
Rajcsányi László József.
Rajcsányi László József képviselő
Igen.
Dr. Lakos László jegyző
Somogyi Balázs.
Somogyi Balázs polgármester
Igen.
Dr. Lakos László jegyző
Szilasy László.
Szilasy László képviselő
Igen.
Dr. Lakos László jegyző
Dr. Tóth Ferenc.
Dr. Tóth Ferenc alpolgármester
Igen.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
81/2013. (VI. 26.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1./ Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
támogatás megelőlegező éven belüli hitelt vesz fel a 76/2011. (VII.29.) VM rendelet
alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 20117

től nyújtott támogatás keretében "Kastélypark szabadidős, sportcélú fejlesztése" című
pályázat megvalósítására.
A hitel összege :

5 067 207.- Ft

A hitel futamideje : 12 hónap
Hitelfedezet :

Az Önkormányzat Képviselő Testülete kötelezettséget vállal:
 a hitel visszafizetésére, valamint arra, hogy
 a futamidő alatti évek költségvetésébe a felvett hitelt és
járulékait betervezi és jóváhagyja.
 Az Önkormányzat a hitel fedezeteként ajánlja valamennyi, a
mindenkor hatályos jogszabályok alapján figyelembe vehető
költségvetési bevételének OTP Bank Nyrt-re történő
engedményezését; valamint a Kastélypark szabadidős,
sportcélú fejlesztése beruházásra elnyert MVH támogatás OTP
Bank Nyrt.-re történő engedményezését.

A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből,
kezességvállalásokból és az igényelt hitelbõl adódó éves kötelezettségeit figyelembe
véve nem esik az 2011. évi CXCIV. tv. 10. §. /3/ bekezdésében meghatározott
korlátozás alá.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazást ad a Polgármesternek hogy az 1./ pont szerinti
feltételekkel történő hitelfelvétel ügyében eljárjon, és a hitelszerződést az
Önkormányzat képviseletében a Bankkal megkösse.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2013. június 26.
Somogyi Balázs polgármester
Javaslom a képviselő-testületnek a térfigyelő kamerarendszer kiépítése és technikai eszközök
beszerzése című, a Perkátai Polgárőrség Közhasznú Egyesület által benyújtott pályázat
megvalósításához szükséges hitel felvételéről szóló határozati javaslat elfogadását.
Dr. Lakos László jegyző
Kovács Ferenc.
Kovács Ferernc képviselő
Igen.
Dr. Lakos László jegyző
Rajcsányi László József.
Rajcsányi László József képviselő
Igen.
Dr. Lakos László jegyző
Somogyi Balázs.
Somogyi Balázs polgármester
Igen.
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Dr. Lakos László jegyző
Szilasy László.
Szilasy László képviselő
Igen.
Dr. Lakos László jegyző
Dr. Tóth Ferenc.
Dr. Tóth Ferenc alpolgármester
Igen.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
82/2013. (VI. 26.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1./ Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
támogatás megelőlegező éven belüli hitelt vesz fel a Perkátai Polgárőrség Közhasznú
Egyesület
76/2011. (VII.29.) VM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER
fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtott támogatás keretében "Térfigyelő
kamerarendszer kiépítése és technikai eszközök beszerzésére.
A hitel összege :

4 326 293.- Ft

A hitel futamideje : 12 hónap
Hitelfedezet :
Az Önkormányzat Képviselő Testülete kötelezettséget vállal:
a hitel visszafizetésére, valamint arra, hogy
a futamidő alatti évek költségvetésébe a felvett hitelt és járulékait betervezi és
jóváhagyja.
Az Önkormányzat a hitel fedezeteként ajánlja valamennyi, a mindenkor hatályos
jogszabályok alapján figyelembe vehető költségvetési bevételének OTP Bank Nyrt-re
történő engedményezését; valamint a Kastélypark szabadidős, sportcélú fejlesztése
beruházásra elnyert MVH támogatás OTP Bank Nyrt.-re történő engedményezését.
A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből,
kezességvállalásokból és az igényelt hitelbõl adódó éves kötelezettségeit figyelembe
véve nem esik az 2011. évi CXCIV. tv. 10. §. /3/ bekezdésében meghatározott
korlátozás alá.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazást ad a Polgármesternek hogy az 1./ pont szerinti
feltételekkel történő hitelfelvétel ügyében eljárjon, és a hitelszerződést az
Önkormányzat képviseletében a Bankkal megkösse.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2013. június 26.
IV. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Negyedik napirendi pontunk Települési, tájegységi és megyei értéktárak létrehozásával kapcsolatos
döntéshozatal.
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Dr. Lakos László jegyző
Az állam létre szeretne hozni megyei és települési értéktárakat. A jogszabály értelmében a
települési és a megyei önkormányzatoknak mindenféleképpen döntést kell hozniuk arról, hogy
kívánnak-e élni a települési értéktár létrehozásának lehetőségével. Akkor is kell döntést hozni, ha
nem.
Somogyi Balázs polgármester
Az értéktár létrehozásának van határideje?
Dr. Lakos László jegyző
Nincs megjelölve.
Somogyi Balázs polgármester
Nincs formátuma?
Dr. Lakos László jegyző
Annyit mondanak róla, hogy a települési értéktár a települési önkormányzat területén fellelhető
nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjtemény.
Somogyi Balázs polgármester
Két legfontosabb érték, ami szóba jöhet, az a két országos műemléki védettségű épület.
Rajcsányi László József képviselő
Dokumentumok is értendők alatta?
Dr. Lakos László jegyző
Minden, ami nemzeti értéket képvisel.
Somogyi Balázs polgármester
Javaslom, hogy éljünk a lehetőséggel.
Rajcsányi László József képviselő
Országos jelentőségű ásatások történtek Perkáta közelében és leletek kerültek elő. Ezeknek valahol
a dokumentálása lényegében megtörtént, de jó lenne a helyi értéktárban is látni a helyi
közönségnek.
Szilasy László képviselő
Egyetértek azzal, hogy hozzuk létre. Tartalmazza-e a jogszabály, hogy valamilyen módon
támogatják az értéktár létrehozását, fenntartását?
Dr. Lakos László jegyző
Nem.
Szilasy László képviselő
Akkor kérdezzünk rá. Ha létre akarunk hozni egy értéktárat, annak azért van költségvonzata. Maga
a szavazásunk egy meglévő dologra is adja a voksát, igen az van.
Dr. Lakos László jegyző
Az én értelmezésem szerint ez egy új értéktár. Tehát az eddig meglévő nemzeti értékeket gondozó
gyűjtemények is be fognak ide kerülni. A jelzéseket a Hungarikum Bizottság felé kell megtenni.
Somogyi Balázs polgármester
A különböző régészeti, feltárásból eredő leletek, oklevelek, tárgyi formájú eszközök, épületeken
felül természeti értékek is beleférnek az értéktárba.
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Dr. Lakos László jegyző
Ez egy írásos dokumentáció, felsorolás jelleggel arról, hogy miket tartunk a nemzeti értéktárba
alkalmas értékeknek. A végrehajtásáról szóló jogszabály részletei még nem ismertek, a
közeljövőben fog megjelenni.
Dr. Tóth Ferenc alpolgármester
Ez a leirat arról szól, hogy gyakorlatilag lépést tegyünk annak irányába, hogy a helyi általunk
fontosnak és értéknek tartott dolgokat lajstromba vegyünk. Hogy ezek nemzeti értékek-e vagy
hungarikumok, az majd szakértők fogják eldönteni. Ha mi nem kezdünk hozzá, akkor helyettünk
senki nem fogja megtenni. Nekünk kell dönteni ahhoz, hogy meghúzzuk a körvonalait annak a
bizottságnak, amely a településen számba veszi az értéktárat és foglalkozik vele. Javaslom, hogy az
egy évre megválasztott művelődési igazgatónk válasszon maga mellé megfelelő embereket.
Somogyi Balázs polgármester
Jogos a felvetés. A perkátai kutatásokhoz kapcsolódó szakemberek is részt tudnak venni ebben a
munkában, ha nem is a bizottságban. Van olyan egyesület, amelynek a profilja ez, a Perkátai
Régiséggyűjtő Egyesület. Célkitűzései között hasonló célok szerepelnek. Javaslom, hogy az ÁMK
intézményvezetőjének koordinálásával kezdődjön el ez a munka.
Dr. Lakos László jegyző
A települési értéktár bizottság létrehozására is van lehetőség. Attól, hogy a települési értéktárat létre
kívánja hozni az önkormányzat, nem kötelező a települési értéktár bizottság létrehozása. Másra is
lehet bízni az értéktár összegyűjtését. Azonban célszerű a bizottság létrehozása. A jogszabályban
egyértelműen nem szerepel, hogy már a bizottság tagjairól is kell dönteni, csak az, hogy az értéktár
bizottság létrehozásáról kell tájékoztatni a Hungarikum Bizottságot. Döntést kell arról hozni, hogy
létre kívánjuk hozni az értéktárat és a települési értéktár bizottságot is.
Somogyi Balázs polgármester
Javaslom a képviselő-testületnek, hogy hozza létre a perkátai értéktárat, illetve települési értéktár
bizottságot is hozzon létre.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
83/2013. (VI. 26.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy „a
magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról” szóló 2012. évi XXX. törvény 3. §-a
értelmében települési értéktárat kíván létrehozni.
A képviselő-testület a települési értéktár létrehozásához Települési Értéktár Bizottságot
hoz létre, amely szervezi a településen fellelhető nemzeti értékek azonosítását,
létrehozza a településen fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjteményt, és
megküldi azt a megyei értéktárba.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2013. június 26.
Somogyi Balázs polgármester
Határozatba nem foglalnánk, hogy a Perkátai Általános Művelődési Központ megbízott igazgatóját
kérnénk fel az előkészítő munkálatok elvégzésére a Települési Értéktár Bizottság felállítására,
illetve a települési értéktárba történő értékek összegyűjtésére.
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy az „Egészséges Perkáta” című TÁMOP-6.1.2 jelű
pályázat keretében beadott pályázatot nyert három perkátai szervezet. Az önkormányzat, az ÁMK
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és a Perkátai Sportegyesület nyert 10-10 000 000 Ft-ot. Kérdezem a képviselő-testület tagjait, hogy
van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs hozzászólás, a testületi ülést bezárom.
Több hozzászólás nem hangzott el, Somogyi Balázs polgármester a testületi ülést 17:50
perckor bezárta.

Somogyi Balázs
polgármester

Dr. Lakos László
jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Kovács Ferenc
képviselő

Szilasy László
képviselő
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