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Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A 2013. augusztus 28-án 17:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal ülésterme

Jelen vannak: 
Somogyi  Balázs  polgármester,  Dr.  Tóth  Ferenc  alpolgármester,  Rajcsányi  László  József, 
Kovács Ferenc, Szilasy László, Ujfalusi Pál, Laki Ferenc képviselő-testületi tagok

Dr. Lakos László jegyző

Somogyi Balázs polgármester
Köszöntöm a jelenlévőket. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mivel hét fő testületi tag 
jelen van. Javaslatot teszek a jegyzőkönyv hitelesítőkre dr. Tóth Ferenc és Szilasy László testületi 
tagok személyére. 

A képviselő-testület  a  jegyzőkönyv hitelesítők személyére  tett  javaslatot  7  igen szavazattal 
elfogadta.

Somogyi Balázs polgármester
A napirendben két módosítást javaslok. Javaslom, hogy harmadik napirendi pontként tárgyaljuk a 
Perkátai  Szociális  Központ  alapításával  kapcsolatos  döntéshozatalt.  Javaslom,  hogy  negyedik 
napirendi pontként tárgyaljuk a „felnőtt játszótér kialakítása Perkátán” című pályázattal kapcsolatos 
előterjesztést. Ötödik napirendi pont az egyebek. 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  7  igen  szavazattal,  0  nem  szavazattal  és  0  tartózkodással  az  alábbi 
határozatot hozza:

93/2013. (VIII. 28.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a módosított napirendet az 
alábbiak szerint.

NAPIRENDI PONTOK

1. Polgármesteri beszámoló az aktuális eseményekről
2. Közkonyhai szolgáltatás tárgyában kiírt közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntéshozatal
3. A Perkátai Szociális Központ alapításával kapcsolatos döntéshozatal
4. „Felnőtt játszótér kialakítása Perkátán” című pályázattal kapcsolatos döntéshozatal
5. Egyebek

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2013. augusztus 28.
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I. NAPIRENDI PONT 

Somogyi Balázs polgármester
Első  napirendi  pontunk  polgármesteri  beszámoló  az  aktuális  eseményekről.  2013.  június  20-án 
Adonyban a Városházán a Dészolg Kft. felügyelő bizottsági ülést tartott, majd taggyűlést, amelyben 
Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  résztulajdonnal  rendelkezik.  Az  ülésen  döntés  született  a 
KÖZÉV Kft-vel való egyesülésről. Az egyesülés várhatóan 2013. szeptember 30-ával valósul meg. 
Egyben döntés született a FB tagjairól. Az egyesülés után már nem lesz FB tag Somogyi Balázs, 
Perkáta polgármestere.
2013. június  21-én Székesfehérváron a  Szent  György kórházban a megyei  védőnői  ünnepségen 
Fejér Megyei  Védőnői díjat  kapott  Bogóné Plasek Krisztina,  perkátai  védőnő. A kitüntetést  Dr. 
Müller Cecília tisztifőorvos adta át. Az ünnepségen az önkormányzat nevében gratulált Somogyi 
Balázs polgármester.
2013. június 24-én Adonyban tanácsi ülést tartott az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás, amely 
akkor augusztus 31-ében határozta meg megszűnésének időpontját, illetve felülvizsgálta a Társulási 
megállapodását.
2013.  június  24-én  Perkátán  a  Győry  kastélyban  közgyűlést  tartott  a  Perkátai  Természetvédő 
Egyesület, amelynek tagja Perkáta Nagyközség Önkormányzata is. A közgyűlés Ujfalusi Ramónát 
választotta meg elnöknek.
2013. június 22-én és 24-én a Perkátai-vízfolyással kapcsolatban mindkét napon jelentős eső érte 
Perkátát, amelynek következtében a Sajtos-közi hídnál a hordalék torlaszt alakított ki. 24-én este a 
vízfolyás  kezelője,  a  Dunaújvárosi  Vizitársulat  munkagéppel  védekezett,  majd  a  kitermelt 
hordalékot elszállította.
Az elmúlt időszakban 2013. június 26-án és augusztus 21-én tartott a képviselőtestület
rendkívüli ülést.
2013.  június  28-án  Kulcson  a  Mezőföldi  Híd  Térségfejlesztő  Egyesület  irodájában  Perkáta 
Nagyközség  Önkormányzata  és  számos  perkátai  civil  szervezet,  illetve  vállalkozás  tagságával 
működő egyesület  Bíráló  bizottsági  ülést  tartott,  amelyben  döntött  a  benyújtott  pályázatok  első 
körös bírálásáról. Hasonló ülés történt még 2013. július 12-én, július 19-én is.
2013.  június  29-én  a  Kastélykertben  a  fejér  megyei  borrendek  és  hozzájuk  kapcsolódó 
vadásztársaságok tavalyi döntése alapján Perkáta rendezhette a Fejér Megyei Borász-Vadász-Halász 
Találkozót, amelyen 15 szakmai szervezet vett részt. A rendezést a perkátai székhelyű Pénzügyőr 
Vadásztársaság  és  Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  vállalta,  de  a  perkátai  intézmények  és 
civilek  is  segítségüket  adták.  A  rendezvényt  L.  Simon  László  választókerületi  országgyűlési 
képviselő nyitotta meg.
2013. július 1-jén Perkátán a Semmelweis-nap és a Köztisztviselői nap alkalmából az egészségügyi 
dolgozók és a köztisztviselők nem dolgoztak.
2013.  július  4-én  Székesfehérváron  társulási  tanácsi  ülést  tartott  a  Közép-Duna  Vidéke 
Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulás.  A  társulás  mostani  napirendjei  az  ágazatra  is 
kiterjedő kormányzati rezsicsökkentési akcióhoz kapcsolódnak. Szintén tanács ülés volt július 25-
én.
2013. július 6-án a perkátai Szőlőhegyen a gazdák az előző kereszt károsodása miatt új keresztet 
állítottak, amelynek megáldása és avatása július 6-án délután történt meg. A kereszt felállításában 
Sipos Ferenc faadománya, az állami tulajdonú Agrospeciál Kft. munkája felajánlás volt. Köszönjük 
a Lehóczki Ádám vezérigazgató-helyettes Úr és Ujfalusi Pál képviselő Úr felajánlásait. A keresztet 
Pámer Ottó plébános áldotta meg.
2013. július 8-15-ig testvértelepülésünk, Saint-Maximin 9 fős gyermekcsoportja (7 gyermek és 2 
kísérő)  látogatott  el  a  diákcsereprogram  keretében  Perkátára.  A  francia  gyermekek 
megismerkedhettek  Perkáta  és  az  ország  népművészeti  hagyományaival,  illetve  a  környék  és 
Budapest értékeivel. A gyermekek programszervezését a Perkátai ÁMK látta el.
2013. július 11-én Perkátán a Katolikus templom/Galgóczy-kápolnában a perkátai kötődésű, utolsó 
állomáshelyét  tekintve  osli  plébános,  Bálizs  Péter  atya  temetése  zajlott.  A  temetést  Péter  atya 
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jóbarátja  Ternyák  Csaba,  egri  érsek  végezte.  A  temetési  szertartáson  Fodor  József,  Osli 
polgármestere búcsúztatta az elhunyt plébánost. Az állomáshelyeiről nagyon sok híve érkezett el 
Perkátára.
2013. július 13-án a Kastélykertben családi napot tartott a Perkátai Polgárőr Közhasznú Egyesület. 
A civil szervezet májusi, 10 éves fennállására tartott ünnepsége mellett ezt a rendezvényt tartotta 
kiemelten ebben az évben.
2013.  július  14-én  a  József  Attila  utcai  haranglábnál  Teréz-napi  ünnepséget  szervezett 
hagyományosan  a  Polgári  Összefogás  Perkátáért  Egyesület,  amelyben  Perkáta  grófjáról,  Győry 
Terézről emlékeznek meg.
2013. július 20-án a  Kastélykertben a  Perkátai  Régiséggyűjtő  Egyesület  motoros  felvonulást  és 
egész napos rendezvényt  szervezett.  A felvonuláson közel 100 jármű a Perkáta-Szabadegyháza-
Sárosd-Hantos vonalon vonult fel, majd jött vissza Perkátára. Este pedig koncertet szervezett  az 
egyesület Perkátára. Ugyanezen a napon Perkáta – Táncsics utcai grund 8 csapattal Grund-kupát 
szervezett a grund kitalálója és szervezője, Horváth István által. A tornán rekord nevezés történt,  
ahol mind gyermekek, mind felnőttek, mind öregfiúk kipróbálhatták magukat.
2013. júliusában a Vörösmarty utca 9. és 10. előtt beszakadt az úttest, amely egy gödör miatt hosszú 
időre lezárásra is került.  A statikai szakvélemény szerint nem pince, hanem föld alatti  vízfolyás 
volt. Mind a lakóházak alatti, mind az úttest alatti üreg helyreállítása megtörtént.
2013.  augusztus  5-én  látogatást  tett  Perkátán  Xiao  Qian,  a  Kínai  Népköztársaság  budapesti 
nagykövete  a  nagykövetségi  delegáció  élén.  Nagykövet  Úrnak  beszámoltunk  a  perkátai  kínai 
kapcsolatokról, a Kastélyhoz kapcsolódó kínai projektről. Nagykövet Úr elismerte Perkáta szerepét 
a  magyar-kínai  kapcsolatokban  és  ösztöndíjakat  ajánlott  fel  perkátai  felsőoktatásban  tanuló 
fiataloknak.
2013. augusztus 8-tól 2013. augusztus 12-ig az önkormányzat és a Perkáta-Kisbács Baráti Egyesület 
vendége volt erdélyi testvértelepülésünk 35 fős delegációja. A látogatás során sok olyan dologról 
esett  szó,  amelyek  a  további  együttműködést  bővítik,  többek  között  az  ifjúsági  kapcsolatok 
újraindításáról.
2013. augusztus 13-án Székesfehérváron a perkátai volt malom tulajdonosa és felújítója, a Bionat 
Kft. tulajdonosának, Justus Gyulának a temetése volt. Justus Úr a perkátai malom felújításával és 
hasznosításával elévülhetetlen érdemeket szerzett a faluképünk javításában.
2013. augusztus 22-én láírásra került az előző nap elfogadott közszolgáltatási szerződés a Magyar 
Kanizsai Udvari Kamara Színház vezetőjével.
2013. augusztus 27-én az iváncsai tanuszoda állami kiváltása után több tárgyaláson is foglalkoztunk 
a tanuszoda további sorsával. Július végén a négy legnagyobb település polgármestere tárgyalt  a 
jelenlegi  üzemeltetővel,  aki  jelezte  is  írásban,  hogy augusztus  15-e  után  nem tudja  vállalni  az 
üzemeltetést  a  fizetés  elmaradása  miatt.  Jómagam  mint  kistérségi  elnök  augusztus  8-án  Dr. 
Galambos Dénes kormánymegbízottat tájékoztattam az tanuszoda elmúlt egy évéről. 
2013. augusztus 22-én az Adonyi  Többcélú Kistérségi Társulás döntést hozott a megszűnésének 
december 31-re történő elhalasztásáról.
2013. augusztus 27-én pedig a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ székhelyén a gazdasági 
elnök-helyettessel tárgyaltunk a tanuszodabérletben történő hozzájárulásról.
A  következő  időszak  eseményei.  2013.  szeptember  6-án  az  iskola  tornatermében  a  Perkátai 
Régiséggyűjtő Egyesület Eleink öröksége című kiállításának megnyitója kerül megrendezésre.
2013. szeptember 7-én a Perkátai ÁMK szervezésében szüreti felvonulás lesz.
2013.  szeptember  7-én  a  Kastélykertben  a  Perkátai  ÁMK  szervezésében  szüreti  bál  követi  a 
felvonulást.
2013. szeptember 8-án 8 órakor a perkátai katolikus templomban a Kisboldogasszony napi búcsúi
Szentmise lesz.
2013. szeptember 14-én fogják megrendezni a TeSzedd 2014. évi szemétszedési akcióját.
2013. szeptember 14-én a Fejér megyei  Megyenap kerül megrendezésre Rétimajorban. Kérem a 
képviselő-testület  tagjainak a hozzászólásait.  Amennyiben nincs,  térjünk át  a második napirendi 
pontra.
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II. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
Második  napirendi  pontunk  közkonyhai  szolgáltatás  tárgyában  kiírt  közbeszerzési  eljárással 
kapcsolatos  döntéshozatal.  Tájékoztatom  a  képviselő-testületet,  hogy  csúszásban  vagyunk  a 
közbeszerzéssel  kapcsolatban.  Ha  a  képviselő-testület  eredményessé  nyilvánítja  az  eljárást,  és 
győztest tud hirdetni, akkor egy szerződéskötési időszak fog következni. Az önkormányzat 2013. 
augusztus 31-ig rendelkezik ellátási szerződéssel az Eu-Force 08 Kft-vel. Hozzávetőlegesen két hét 
szükséges a szerződés megkötéséhez, ezért addig az időpontig egy ideiglenes megállapodást kell 
kötni a jelenlegi  üzemeltető  Eu-Force 08 Kft-vel.  A képviselő-testületnek döntést  kell  hoznia a 
beadott árajánlatok érvényességéről, az eljárás eredményéről, illetve az átmeneti időszakra történő 
ideiglenes megállapodás megkötéséről. Az időpont változása azért történt, mert 2013. július 1-jével 
a „Közbeszerzésekről” szóló törvény jelentős változásokat hozott. Az eredeti, általunk június elején 
elfogadott variációhoz képest két szakaszos eljárás történt meg. Az első szakaszban az ajánlattevők 
jelentkezhettek a pályázatra, a második szakaszban adhatták be árajánlaikat. A megadott határidőig 
négy árajánlat érkezett, Comptabilité Kft. (1037 Budapest, Bokor u. 9-11.), ECO- Profit 2000 Bt. 
(2120 Dunakeszi, Barátság útja 19. II. em. 12.), Eu-Force 08 Kft. (1037 Budapest, Kolostor u. 11.), 
Marlau Kft. (1037 Budapest, Bokor u. 9-11.). A jegyzőkönyv tartalmazza az ajánlatok részletezését, 
illetve dr. Szabó Tamás István ügyvéd úr által elkészített pontozási szisztémát. Megadom a Bíráló 
Bizottság elnökének, dr. Lakos László Jegyző úrnak a szót. Kérem, hogy tájékoztassa a képviselő-
testület tagjait a Bíráló Bizottsági döntéséről. 

Dr. Lakos László jegyző
A Bíráló Bizottság a délután folyamán tárgyalta az árajánlatokat, illetve áttekintette az ügyvéd úr 
által  elkészített  összegzést  az  ajánlatok  elbírálásáról.  Javasolja  a  képviselő-testületnek,  hogy 
nyilvánítsa  érvényessé  az árajánlatokat,  és javasolja,  hogy nyertes  ajánlattevőnek hirdesse ki  az 
ECO-Profit 2000 Bt-t, és az eljárást nyilvánítsa eredményessé.

Somogyi Balázs polgármester
Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.

Laki Ferenc képviselő
Tíz éves időtartamra szólna a szerződés. Nem hosszú a mai válságos helyzetben? Három-négy éves 
időtartamot javasolnék.

Somogyi Balázs polgármester
A képviselő-testület foglalkozott ezzel a kérdéssel és a tíz éves időszakot jelölte meg a kiírásban. 
Ezen  változtatni  nem  tudunk.  A  cégnek  a  biztonsága  szempontjából  a  tíz  éves  időszak  a 
tervezhetőség szempontjából, illetve a profit maximalizálása, optimalizálása miatt egy kedvezőbb 
időtartam. A válság szempontjából nem tudunk olyan időpontot mondani, amelyben egy cégnek a 
szavatosságát meg tudnánk határozni. Elképzelhető, hogy egy három éves időszakot is különböző 
válságok miatt egy cég nem tud végigvinni. 

Laki Ferenc képviselő
Két hét alatt is lehet csődöt jelenteni. A mostani dolgozókat tovább foglalkoztatják?

Somogyi Balázs polgármester
A közbeszerzés kiírása előtt volt több olyan cég, akik az elmúlt években jelentkeztek különböző 
kiírásokra, de ennek a cégnek a képviselőjével nem találkoztam. A tavalyi évben hozott a képviselő-
testület egy döntést, amennyiben 2013. augusztus 31-e után az Eu-Force 08 Kft. nem fogja tovább 
üzemeltetni a konyhát, és az önkormányzat visszaveszi azt, akkor a munkaszerződéssel rendelkező 
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dolgozókat az önkormányzat átveszi. Ez a mostani helyzetre nem fog vonatkozni. Kérni fogjuk az 
új vállalkozást, hogy fontolja meg a dolgozok tovább foglalkoztatását. 

Dr. Tóth Ferenc alpolgármester
Véleményem  szerint  pontosan  a  tíz  éves  időtartam  az,  ami  a  legkevésbé  fogja  terhelni  a 
vállalkozást.  Mivel  tervezhető,  elképzelhető,  hogy  jobban  kiszámítható  lesz  az  üzemeltetés  a 
számára. Valószínűleg az tévesztette meg képviselő urat, hogy ezen a tíz éven belül volt egy öt év 
is, amely a szociális étkeztetésnek a határideje.

Szilasy László képviselő
Jelenleg a  dolgozók közül  az élelmezésvezető  2014. februárjában nyugállományba  fog vonulni. 
Félreértés ne essék, nem azért megy el, mert váltás lesz, hanem ő eleve el szeretne menni.

Somogyi Balázs polgármester
Az ő státuszának a betöltését a továbbiakban nem tervezzük. 

Rajcsányi László József képviselő
Csak akkor van esélyünk remélni minőségi javulást, ha hosszútávra adjuk ki a konyhát. Egy-két 
évre kiadott konyhánál senkinek nem érdeke, hogy berendezést cseréljen. 

Somogyi Balázs polgármester
Az eljárás első szakaszában az ajánlattevők a működtetéshez szükséges dokumentumokat nyújtották 
be. A második szakaszban pedig az árajánlatot, amely több részből tevődött össze. A mi esetünkben 
az ár volt a meghatározó. Az árajánlatot az óvodás korú gyermekek, az iskoláskorú gyermekek, a 
vendégétkeztetés és a szociális étkeztetés figyelembevételével kellett megadni, illetve a bérleti díjat 
kellett  megjelölni.  A  felsoroltak  alapján  egy  bírálati  szempontrendszer,  illetve  pontszámítási 
rendszer került kialakításra az ügyvéd úr által. A legmagasabb pontszámot az ECO-Profit 2000 Bt. 
kapta 984,7 ponttal, második lett az Eu-Force 08 Kft. 950,7 ponttal, a Marlau Kft. 932, 65 ponttal, a 
negyedik  pedig a Comptabilité  Kft.  918,2 ponttal.  A tavalyi  évi  árajánlatok szintjére érkezett  a 
győztes  árajánlat.  A tavalyi  évben  53-56  millió  Ft  közötti  éves  díjat  ajánlott  a  négy  érvényes 
ajánlatot tevő cég. Míg az ötödik vállalkozást ki kellett zárnunk, aki 44 millió Kft-os árajánlatot tett. 
A mostani  árajánlatok a  tavalyi  év árajánlataihoz hasonlítanak,  mégpedig  az 53-56 millió  Ft-os 
sávban szerepelnek. Az önkormányzat a feladat finanszírozás keretében a többi feladattal együtt a 
közétkeztetés szempontjából is alulfinanszírozott. Ezzel kapcsolatban a kormányzat felszabadított 
három  forráskeretet.  Egyrészt  az  iparűzési  adó  kompenzációval  kapcsolatban  nyert 
önkormányzatunk  pályázati  forrást,  illetve  hozzávetőlegesen  12  millió  Ft  plusz  forrást  kap 
önkormányzatunk pályázat útján az étkeztetésre vonatkozóan. Amennyiben nincs több hozzászólás, 
javaslom, hogy a képviselő-testület a négy árajánlatot minősítse érvényesnek. Aki ezzel egyetért, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A  képviselő-testület  7  igen  szavazattal,  0  nem  szavazattal  és  0  tartózkodással  az  alábbi 
határozatot hozza:

94/2013. (VIII. 28.) SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzat oktatási 
intézményeiben és szociális ágazatában közétkeztetési szolgáltatás biztosítása tárgyában 
indított közbeszerzési eljárás keretében beérkezett ajánlatokat érvényesnek minősíti. 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2013. augusztus 28.
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Somogyi Balázs polgármester
Javaslom  a  képviselő-testületnek,  hogy  a  közbeszerzési  eljárást  nyilvánítsa  eredményesnek  az 
alábbi sorrendben. ECO- Profit 2000 Bt. (2120 Dunakeszi, Barátság útja 19. II. em. 12.), Eu-Force 
08  Kft.  (1037  Budapest,  Kolostor  u.  11.),  Marlau  Kft.  (1037  Budapest,  Bokor  u.  9-11.),  
Comptabilité Kft. (1037 Budapest, Bokor u. 9-11.). Javaslom a képviselő-testületnek, hogy az első 
helyen  szereplő  vállalkozással  kössön  vállalkozási  szerződést.  A  sorrend  meghatározása,  azért 
fontos, mert mind a négy árajánlat érvényes és elképzelhető, hogy valamely vállalkozás nem köti 
meg  a  szerződést.  Amennyiben  bekövetkezik,  hogy  a  nyertes  ajánlattevővel  nem  sikerül  a 
szerződést  megkötni,  akkor  a  soron következővel  kell  megkötnünk.  Aki  ezzel  egyetért,  kérem, 
kézfelemeléssel jelezze.

A  képviselő-testület  7  igen  szavazattal,  0  nem  szavazattal  és  0  tartózkodással  az  alábbi 
határozatot hozza:

95/2013. (VIII. 28.) SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzat oktatási 
intézményeiben és szociális ágazatában közétkeztetési szolgáltatás biztosítása tárgyában 
indított közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja az alábbi sorrendben: 
1. ECO- Profit 2000 Bt. (2120 Dunakeszi, Barátság útja 19. II. em. 12.
2. Eu-Force 08 Kft. (1037 Budapest, Kolostor u. 11.)
3. Marlau Kft. (1037 Budapest, Bokor u. 9-11.)
4. Comptabilité Kft. (1037 Budapest, Bokor u. 9-11.)

A  képviselő-testület  az  érvényes  árajánlatok  közül  az  ECO-  Profit  2000  Bt-vel  köt 
szerződést  tíz  éves  időtartamra  a  helyi  önkormányzat  oktatási  intézményeiben  és 
szociális  ágazatában  közétkeztetési  szolgáltatás  biztosítására.  A  képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

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

Somogyi Balázs polgármester
Javaslom a képviselő-testületnek, hogy kössön szerződést az Eu-Force 08 Kft-vel 2013. szeptember 
1-jétől  2013.  szeptember  13-ig  terjedő időszakra  az  ECO-Profit  2000 Bt-vel  történő  szerződés 
megkötéséig. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A  képviselő-testület  7  igen  szavazattal,  0  nem  szavazattal  és  0  tartózkodással  az  alábbi 
határozatot hozza:

96/2013. (VIII. 28.) SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  úgy határozott,  hogy 2013. 
szeptember 1-jétől 2013. szeptember 13-ig szerződést köt az Eu-Force 08 Kft-vel az 
étkezési  szolgáltatások biztosítására  vonatkozóan  az ECO-Profit  2000 Bt-vel  történő 
szerződés megkötéséig. 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2013. augusztus 28.
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III. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
Harmadik napirendi pontunk a Perkátai Szociális Központ alapításával kapcsolatos döntéshozatal. 
Múlt  hét csütörtökön a Társulási Tanácsot meghívta  a Fejér Megyei  Kormányhivatal  vezetője a 
tanuszoda tovább üzemeltetésével kapcsolatban. Arra kérte a Társulási  Tanácsot,  hogy vizsgálja 
felül  azt  a döntését,  amely szerint  2013. augusztus 31-ével  szüntetné meg az Adonyi  Többcélú 
Kistérségi Társulást. Egyrészt a szociális feladatokkal kapcsolatban, amelyekben a Társulási Tanács 
ma döntést hozott, másrészt a három alapvető feladat, a szociális intézmény fenntartása, a perkátai 
és  az  adonyi  szociális  telephely  felújításával  kapcsolatos  feladat  átvétele  és  a  tanuszoda  busz 
üzemeltetésével kapcsolatban. Tavaly kiváltotta az állam, idén ingyenes tulajdonba adta az uszodát 
a  Magyar  Állam  a  Magyar  Nemzeti  Vagyonkezelő  Zrt-n  keresztül  Iváncsa  Község 
Önkormányzatának. Tavaly decemberben hozott a Társulási Tanács döntést, hogy a 2013-as évre 
vonatkozóan maximálisan havi 4 millió Ft erejéig működteti  az uszodát százalékos lebontásban. 
Akkor az az információ  állt  rendelkezésünkre,  hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
(KLIK) be fog lépni tanuszoda bérlet  vásárlás fejében, illetve a települések megkapják az eddig 
befizetett összeg arányában tulajdonrészként a tanuszoda létesítményének tulajdonjogát ingyenesen 
az államtól. Három szempont változott. 2013. január 1-jétől nem fizetett bérleti díjat a KLIK, míg 
az úszás oktatásra használták a települések az uszodát. A települések nem kapták meg tulajdonba az 
uszodát.  Az  idei  évre  vonatkozó  költségvetésünket  úgy  kellett  meghatározni,  hogy 
feladatfinanszírozás  keretében  kapunk  forrást  az  államtól  és  nyílván,  ahogy  például  a  perkátai 
általános  iskola  üzemeltetésére  sem  kapott  önkormányzatunk  a  feladatfinanszírozás  keretében 
normatívát,  úgy  a  tanuszoda  kapcsán  sem.  A  tegnapi  napon  voltunk  tárgyalni  a  Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ Országos Központjában, ahol jelezték számunkra, hogy a maximális 
tanuszoda bérlet vásárlási összeg, amit alkalmaznak az országban, az 3000 Ft/hó/gyermek. Ez a mi 
esetünkben  12  millió  Ft  féléves  költséget  jelent.  Az  uszoda  jelenlegi  fenntartása  közüzemmel, 
tanuszoda  busszal,  a  jelenlegi  üzemeltető  vállalkozási  díjával,  minimális  karbantartással 
hozzávetőlegesen  60  millió  Ft.  A  társulás  a  tovább  üzemeltetésben  partner  bármely  állami 
szereplővel, viszont a havi 5 millió Ft összegű költségek helyett a 2 millió Ft vállalás, amit a KLIK 
tett, az nem elegendő. Szeretne további tárgyalásokat folytatni a Társulási Tanács mind a KLIK-kel, 
mind a helyi önkormányzattal, illetve partnerekkel. De azzal a finanszírozással, amelyben Perkáta is 
részt vállalt, 2013. szeptember 1-jétől nem tudja a továbbiakban vállalni az üzemeltetést. Az idei 
évben körülbelül 700 gyermek járt a nyolc településről. Ha öt és fél vagy hat hónappal számolunk 
3000 Ft/hó/gyermek bérleti díjjal, akkor ez 12 millió Ft-ot tesz ki. A fél éves 30 millió Ft összegű 
díjból 18 millió Ft-ot adtak össze az önkormányzatok. Perkáta a tanuszoda üzemeltetésre 1 millió 
Ft-ot fizetett ki. 
2013. szeptember 1-jétől nem kapta meg Perkáta Nagyközség Önkormányzata sem és a másik négy 
kistérségi település sem a működési engedélyeket a szociális és a gyermekjóléti feladatok ellátására. 
A települések folyamatosan készítik a létrehozáshoz szükséges dokumentumokat. A kistérségnek az 
volt  a  feladata,  hogy  egy  döntést  hozzon,  amelyben  az  Adonyi  Kistérségi  Szociális  Központ 
megszűnésének időpontja egy nappal előbb legyen, mint az új intézmények létrehozása. A 2013. 
szeptember 1-jei alapítás nem lehetséges, de a 2013. október 1-jei időpont reális, ezért úgy döntött a 
társulás,  hogy  az  Adonyi  Kistérségi  Szociális  Központ  megszüntetését  2013.  szeptember  30-i 
időpontra változtatja. A képviselő-testület arról döntött, hogy 2013. szeptember 1-jével hozza létre a 
Perkátai Szociális Központot. Ezt a döntést módosítani kell úgy, hogy 2013. október 1-jével hozza 
létre az intézményt. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. 

Dr. Lakos László jegyző
Módosítani szükséges az intézmény Alapító Okiratát, hiszen abban 2013. szeptember 1-jei alapítási 
dátum szerepel. Nem tudom, hogy mondott-e valamit az ügyvédnő az intézményvezető kinevezési 
határozatával kapcsolatban. A határozatban 2013. szeptember 1-jétől szól a kinevezés. Véleményem 
szerint ezt is módosítani kell. 
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Somogyi Balázs polgármester
Az intézményvezetővel felvettük a kapcsolatot. A hét elején tudtuk, hogy ez a döntés ki fog tolódni 
október 1-jéig. Akadt egy üres státusz a szociális  intézmény keretein belül, ezért felkerestem az 
Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás elnökét, hogy kérje fel a jelenleg helyettes vezetőt az Adonyi 
Kistérségi  Szociális  Központban,  hogy  vegye  fel  szociális  gondozói  státuszba  a  leendő 
intézményvezetőt,  azért,  hogy  ismerkedhessen  az  intézménnyel,  illetve  rábíznánk  azokat  a 
feladatokat, amelyeket jelenleg a jegyző és aljegyző végez az intézmény működési engedélyének 
beszerzésével kapcsolatban.

Dr. Lakos László jegyző
Különböző szakhatósági  vélemények,  alapító  okirat,  szervezeti  és működési  szabályzat,  szakmai 
program, a Magyar Államkincstár bejegyzése szükséges a működési engedélyezési eljáráshoz. Két 
dokumentum hiányzik. Az egyik a szakmai program. A szakmai program gyermekjóléti részét már 
véleményezték,  a  családsegítő  részét  még  nem,  az  folyamatban  van.   A másik  a  Dunaújvárosi 
Tűzoltóság szakhatósági állásfoglalása. Amennyiben a 2013. szeptember 1-jei induláshoz szükséges 
lett  volna,  be  tudtuk  volna  szerezni  ezeket  a  dokumentumokat.  Az  alapító  okirat  11.  pontját 
módosítani  kell  2013.  szeptember  1-jei  dátumról  2013.  október  1-jére.  Módosítani  kell  az 
intézményvezető kinevezéséről szóló határozatot 2013. október 1-jei alkalmazással.

Dr. Tóth Ferenc alpolgármester
A tanuszodával kapcsolatban az elhangzott számok tükrében egyértelművé vált számomra, hogy ha 
más településeken, más uszodák működnek ezzel a fejkvótával, akkor továbbra is megerősítést nyer 
az, hogy 2004-ben nyolc polgármester nagyon meggondolatlan, felelőtlen döntést hozott, amikor a 
40 %-os költséggel kéne, hogy működjön az uszoda. A 60 %-át más forrásokból kell biztosítani. 
Egyetlen uszoda sem áll meg abból a lábán, hogy iskolai oktatást végez. 

Somogyi Balázs polgármester
Mindenképpen  közpénzeket  kell  fordítani  továbbra  is  a  tanuszoda  fenntartására,  nagyobb 
összegeket, mint amit a települések elbírnak.

Szilasy László képviselő
Emlékeim szerint délután négy óráig foglaltuk le az uszodát.

Somogyi Balázs polgármester
Csak a péntek volt  négy óráig,  a többi napokon két óra után nem is volt  gyerek.  Csak Perkáta 
használta ki az egész napos oktatással az uszodát. 

Szilasy László képviselő
Ha ki  tudtuk  volna  használni.  Érdekes  módon  pénteken  mindig  rossz  volt  a  busz,  amikor  mi 
mentünk volna. Más településtől is kaptam tájékoztatást. Például Besnyő szerdán járt, és akkor sem 
volt jó a busz. A második félév felét sem tudtuk kihasználni.

Dr. Tóth Ferenc alpolgármester
Az az anyag ami a képviselő-testület előtt volt és amiről döntöttek, a per során kiderült ennek a 
döntésnek  nem  volt  értelme,  az  az  anyag  az  pontosan  40  %-ról  beszélt.  Erre  mondhatták  azt 
felelősen, hogy 40 %-ot érdemes áldozni az úszásoktatásra az összköltségből.

Dr. Lakos László jegyző
Az eredeti elképzelés, amit idehozott Ronyecz Péter Polgármester Úr, az nem 20 %-ot irányzott elő 
a közösségi úszásoktatáson kívüli bevételből,  hanem 20 millió Ft-ot. Ez nem 20 % volt,  hanem 
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jóval több. A szerződéskötéskor már csak 20 % -ról volt szó, de az 13 millió Ft körüli összeget tett  
ki. 

Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben  nincs  több  hozzászólás,  javaslom  a  képviselő-testületnek  az  Adonyi  Többcélú 
Kistérségi Társulás döntésének elfogadását, mely szerint az Adonyi Kistérségi Szociális Központ 
megszűnése  2013.  október  1-jei  időpontra  módosul.  Aki  ezzel  egyetért,  kérem,  kézfelemeléssel 
jelezze.

A  képviselő-testület  7  igen  szavazattal,  0  nem  szavazattal  és  0  tartózkodással  az  alábbi 
határozatot hozza:

97/2013. (VIII. 28.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta az Adonyi Többcélú 
Kistérségi  Társulás  döntését,  mely szerint  az Adonyi  Kistérségi  Szociális  Központot 
2013. szeptember 30-i hatállyal kívánja megszüntetni.

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

Somogyi Balázs polgármester
Javaslom  a  Perkátai  Szociális  Központ  Alapító  Okirata  XI.  pontja  módosítását  úgy,  hogy  a 
költségvetési szerv alapításának dátuma 2013. október 1-jére változzon. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze.

A  képviselő-testület  7  igen  szavazattal,  0  nem  szavazattal  és  0  tartózkodással  az  alábbi 
határozatot hozza:

98/2013. (VIII. 28.) SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Perkátai Szociális Központ 
Alapító Okirata XI. pontját az alábbiak szerint módosítja.

XI. A költségvetési szerv alapításának időpontja:

2013. október 1.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a működési engedély kérelem 
módosítását  benyújtsa  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  Szociális  és  Gyámhivatala 
részére.

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

Somogyi Balázs polgármester
Javaslom  a  képviselő-testületnek  a  89/2013.  (VIII.  21.)  számú  képviselő-testületi  határozat 
módosítását aszerint, hogy Csenkiné Vass Henriettát 2013. október 1-jével bízza meg a Perkátai 
Szociális Központ intézmény vezetésével. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
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A  képviselő-testület  7  igen  szavazattal,  0  nem  szavazattal  és  0  tartózkodással  az  alábbi 
határozatot hozza:

99/2013. (VIII. 28.) SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 89/2013. (VIII. 21.) számú 
határozatát az alábbiak szerint módosítja. 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Perkátai Szociális Központ 
intézmény vezetésével Csenkiné Vass Henriettát (2454 Iváncsa, Mátyás K. u. 34.)  bízza 
meg 2013. október 1-jétől 2018. augusztus 31-ig, maximális próbaidő kikötésével. 

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

IV. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
Negyedik napirendi pontunk „felnőtt játszótér kialakítása Perkátán” című pályázattal kapcsolatos 
döntéshozatal.  2011.  novemberében  nyújtottunk  be  pályázatot  „felnőtt  játszótér  kialakítása 
Perkátán” című projekt megvalósítására. A tavalyi  évben nyertük meg a pályázatot. Elkezdtük a 
pályázat  megvalósítását  egy  eszköz  beszerzésével  és  ennek  az  eszköznek  a  beszerzésével 
kapcsolatban a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal jelenleg is tárgyalásokat folytatunk. A 
vállalkozás, aki a pályázatban az árajánlatot adta, és akivel a szerződést megkötöttük, egy eszköz 
beszerzését  tette  meg.  Az  eredeti  szerződésben  az  szerepelt,  hogy  a  felnőtt  játszótérben  lévő 
eszközöknek a  telepítését,  beszerzését  meg  kell  tennie  adott  vállalkozásnak.  Ezen  felül  egy 40 
méteres járdát kell kialakítania a vállalkozásnak. A pályázatban szerepeltettük ezt a feltételt, de a 
pályázatban nem támogatta a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, viszont a pályázatot az 
eredeti  konstrukció  szerint  kell  megvalósítanunk.  Az  ezzel  kapcsolatos  tételt  elszámolásra 
benyújtani  nem kell.  Ha ellenőrzésre  kerül  sor,  akkor  a  járda meglétét  is  ellenőrizni  fogják.  A 
vállalkozással  az  eszközt  beszereztettük,  de  nem  telepítette  azt  a  szerződésben  foglaltaknak 
megfelelően, ezért a kapcsolatot megszakítottuk vele. Más vállalkozót szerepeltetnénk a pályázat 
megvalósításában a győztes árajánlatot adó vállalkozás helyett. Két árajánlatot kértem be, az egyik 
a Hating Út Kft.  (2400 Dunaújváros, Mátyás  Király út 10.),  a másik a Pannon Top Kft.  (2400 
Dunaújváros, Dózsa Gy. út 20.). A Hating Út Kft-től azért kértem árajánlatot, mert ők végezték a 
Vörösmarty  Mihály  utcában  lévő  lyuk  betömését.  A  pályázattal  kapcsolatban  támogatást 
megelőlegező  hitel  felvételéről  döntött  a  képviselő-testület  júniusban.  A  két  árajánlat  közül 
javaslom a képviselő-testületnek a Hating Út Kft. árajánlatának elfogadását. Kérem a képviselő-
testület tagjainak a hozzászólásait.

Laki Ferenc képviselő
Hol lesz ez?

Somogyi Balázs polgármester
A játszótér a sportpálya felé vezető úton, ahol véget ér az iskola kerítése a kicsi úton és a kicsi úttól 
a sportház felé menve jobb oldalon egészen a játszótér vonaláig lenne letéve a járda.

Laki Ferenc képviselő
Mennyi az önrész?

Somogyi Balázs polgármester
Az áfa összege. 1 millió Ft összegben már lettek számlák kifizetve. Egy eszközt megvásároltunk. 
Ezzel kapcsolatban folytatunk tárgyalásokat a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal. 
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Laki Ferenc képviselő
A gépek a szabadban lesznek?

Somogyi Balázs polgármester
Igen.

Laki Ferenc képviselő
Elég eldugott helyen lesz. Nem azért mondom, hogy nem találják meg.

Somogyi Balázs polgármester
Olyan helyre kellett tennünk, ahol önkormányzati alapfeladat nincs. 

Dr. Lakos László jegyző
Pontosítást  tennék  a  Hating  Út  Kft.  árajánlatával  kapcsolatban.  Az  első  oldalon  szerepel  egy 
összesítés a nettó kivitelezési díjra vonatkozóan, amely 3 644 252 Ft. Ebből kihagyták a gyalogjárda 
készítését,  amely  338 800 Ft.  A másik  árajánlatban  a  4 392 952 Ft  +  áfa  összegben szerepel  a 
gyalogjárda készítésének összege. Ettől függetlenül kedvezőbb a Hating Út Kft. árajánlata.

Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom elfogadásra a Hating Út Kft. bruttó 4 628 200 Ft 
összegű árajánlatát. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A  képviselő-testület  7  igen  szavazattal,  0  nem  szavazattal  és  0  tartózkodással  az  alábbi 
határozatot hozza:

100/2013. (VIII. 28.) SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata  Képviselő-testülete  „felnőtt  játszótér  kialakítása 
Perkátán” című pályázat befejezésével a Hating Út Kft-t (2400 Dunaújváros, Mátyás 
Király  út  10.)  bízza  meg  bruttó  4 628 200  Ft  összeg  erejéig.  A  képviselő-testület 
felhatalmazza Somogyi Balázs polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.

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

Somogyi Balázs polgármester
Javaslom a képviselő-testületnek, hogy a „felnőtt játszótér kialakítása Perkátán” című pályázathoz 
kapcsolódó gyalogjárda elkészítésével a Hating Út Kft-t bízza meg bruttó 338 800 Ft összegben. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A  képviselő-testület  7  igen  szavazattal,  0  nem  szavazattal  és  0  tartózkodással  az  alábbi 
határozatot hozza:

101/2013. (VIII. 28.) SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata  Képviselő-testülete  „felnőtt  játszótér  kialakítása 
Perkátán” című pályázat részeként a gyalogjárda készítésével a Hating Út Kft-t (2400 
Dunaújváros, Mátyás Király út 10.) bízza meg bruttó 338 800 Ft összeg erejéig. 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2013. augusztus 28.
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V. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
Ötödik  napirendi  pontunk  az  egyebek.  Kérem  a  képviselő-testület  tagjainak  a  hozzászólásait, 
kérdéseit.

Szilasy László képviselő
Egy kérésem lenne. Ma voltam benn a Klebelsberg Intézményfenntartó Központban és felmerült a 
munkavédelem,  balesetvédelem,  tűzvédelem kérdése.  A városi  iskolákban egyszerű  a megoldás, 
mert ott eleve az önkormányzat az iskolával kötött szerződést. Felvetettem, hogy nálunk is van egy 
átalánydíjas  szerződés.  Azért  időszerű,  mert  szeptemberben  egy  oktatást  kell  megtartanunk  a 
dolgozóknak, ami meg fog történni. Felvetettem, hogy mivel nálunk van ez a gyakorlat, hogy mit is 
jelentene ez. Az önkormányzat, ha akarja az iskolára is továbbra is kiterjedhet ez a dolog. Ez annyit  
jelent,  hogy az  iskolára,  ha  van  átalánydíjas  szerződés,  az  üzemeltetés  miatt  az  önkormányzat 
fenntartja az iskola épületével kapcsolatban a munkavédelmi, balesetvédelmi, tűzvédelmi szabályzó 
rendszert. Érdemes lenne a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal tárgyalni. Azért vetem fel, 
mert nekünk a héten ki kell hívni az oktatást végző személyt, hogy tartson előadást. A másik dolog, 
amit  szeretnék  elmondani,  hogy  a  tankönyvosztás  teljesen  korrekt  módon  történi.  Elenyésző 
százalék az a tanulószám, akik nem kapták meg a könyveket. Az ingyenes tankönyvre jogosultaknál 
bekértük a jogosultságot igazoló dokumentumokat, illetve akinek fizetnie kellett, ott a csekket.

Laki Ferenc képviselő
Érdeklődni szeretnék, mert engem is kérdeznek. A súlykorlátozó táblák mikor lesznek kihelyezve a 
perkátai elkerülőnél?

Somogyi Balázs polgármester
A képviselő-testület erről még nem döntött, csak egy javaslat volt a Magyar Közút részéről. 

Dr. Tóth Ferenc alpolgármester
Kaptunk  erről  tájékoztatást,  amelynek  az  volt  a  lényege,  hogy  egy  forgalom  számlálás  során 
megállapításra került, hogy nagyon jelentéktelen mennyiségű a nehézgépjármű forgalom. Bonyolult 
lenne  az  ellenőrzése,  mert  az  önkormányzatnak  nem  lesz  hozzá  joga,  a  rendőrség  nem  fogja 
ellenőrizni. Ezekkel mindig az lesz a probléma, hogy ha behajtásit kérünk, akkor engedélyeket kell 
kiadni, ez nekünk lesz többletmunka. Ha átmenő célforgalmat engedélyezünk, azt végképp senki 
nem fogja ellenőrizni. Ezért akkor úgy döntöttünk, hogy egyenlőre nem forszírozzuk. Amennyiben 
az út mellett lakók írásban fogják kérni, javasolni, akkor át lehet gondolni még egyszer. 

18:20 perckor Ujfalusi Pál képviselő úr távozott a képviselő-testületi ülésről.

Somogyi Balázs polgármester
Engem lakos ezzel nem keresett meg, de folyamatosan kérdezik, hogy mi a helyzet a kártérítésekkel 
kapcsolatos üggyel. Jeleztük, hogy a 2004-2005-ös útkárokkal aránylag kevés esélyünk van bármit 
is tenni. 2008. év végén volt egy felmérés, majd 2008. év végétől 2009. év végéig volt egy újabb 
autópálya építési szakasz kapcsán nehézgépjármű forgalom felmérés Perkátán. Ekkor útvonalként 
volt  kijelölve  ez  a  terület.  A  múlt  héten  is  megkerestem  ezzel  kapcsolatban  a  Dunaújváros-
Szekszárd építtető cégeket, az építtető Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. képviselőjét, illetve a 
helyi polgárok által felkeresett autópálya építtető cégek jogi képviselőjét. Kártérítési igényünk van, 
a  kárigényre  vonatkozóan  az  önkormányzatnak  és  a  lakosoknak  felmérése  nincs.  Tárgyalások 
folytak a cégekkel, de előrelépés nem volt.
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Laki Ferenc képviselő
Sokan neheztelnek azért, mert nem volt 2013. augusztus 20 – án ünnep. Miért nem rendezett az 
önkormányzat?

Somogyi Balázs polgármester
Volt ünnepség szervezve, melynek két része volt. Egyrészt az ünnepség részévé tettük az egyházi 
részt, hiszen Szent István nevéhez kapcsolódik. A nyolc órai szentmisével kezdődött az ünnepség, 
amelyen  a  kenyér  megáldását  elvégezte  a  plébános.  Majd  a  kenyeret  átadta  perkátai 
magánszemélyeknek,  lovasoknak,  hagyományőrzőknek,  akik  népviseletben,  amit  a  Perkátáért 
Közalapítvány biztosított számukra, népi énekeket, néptáncot bemutatva járták körbe a falut. 

Laki Ferenc képviselő
Én láttam őket. Akkor valami félreértés történt, mert ők kihangsúlyozták, hogy ezt ők csinálták.

Somogyi Balázs polgármester
Az önkormányzat által fenntartott ÁMK szervezte az egész ünnepséget, illetve az önkormányzat 
által alapított alapítvány biztosította számukra a ruhákat. Ők felajánlották a szabadidejüket.

Laki Ferenc képviselő
Nem  tudom,  hogy  képviselő  társaim  figyelik-e  itt  Perkátán  a  labdarúgó  életet.  A  támogatást 
megszavaztuk és adjuk, de botrányos a helyzet.  A vasárnapi meccs is botrányos volt.  Beszéltem 
labdarúgókkal, sőt hoztam is egyet. Tudsz róla?

Somogyi Balázs polgármester
Egy játékosról hallottam, akinek az igazolásával gond van.

Laki Ferenc képviselő
Nincs gond.

Somogyi Balázs polgármester
A  hétvégén  még  nem  szerepelhetett.  A  Perkáta  SE  szándékában  állt  őt  szerepeltetni,  de  nem 
engedték játszani. 

Laki Ferenc képviselő
Valaki kitalálta, hogy külföldi játékost nem lehet leigazolni, de lehet. Elmondtam, hogy válogatott 
szintű  játékos.  Ő  szeretett  volna  itt  lenni,  már  húsz  éve  tanulja  a  focit.  Bevállalná  a  fiatalok 
tanítását. Miért nem lehet? Ma is eljött saját költségén Budapestről edzést tartani. Miért nem akarja 
ezt valaki? A bíró vasárnap nem engedélyezte a focit, mert nem volt kihúzva a csík. El kellett menni 
Szabadegyházára mészért,  mert nincs csík, a fű nincs levágva. Az enyingiek voltak itt, nevettek, 
hogy miért nem szóltak, hogy hozzájuk menjünk focizni. Botrány. Beszéltem labdarúgókkal és azt 
mondta mai is valaki, hogy egy focista büszkén veszi fel a mezét, de ők szégyennel veszik fel. Az 
elnök urat egyszer láttam a meccsen, de akkor is rohant. 

Somogyi Balázs polgármester
A játékos leigazolására,  a mérkőzés lebonyolításának szervezésére nem tudunk választ  adni. Az 
biztos,  hogy az  önkormányzatnak volt  egy döntése,  amelyben  feladatfinanszírozás  hiánya  miatt 
pályázatot nyújtott be 62 187 000 Ft mértékben. Úgy kellett átcsoportosítani a forrásokat, hogy a 
kötelező,  a  legfontosabb  kiadásokat  biztosítsuk,  mint  a  fizetés,  a  segélyek,  létesítmények 
működtetése.  Sok  minden  elmaradt,  köztük  a  sportegyesület  időarányos  támogatásának 
megvalósítása, úgy ahogy más egyesület támogatása is. Az egyesület forrásainak túlnyomó részét az 
önkormányzat  által  nyújtott  támogatás  alkotja.  Nyílván  vannak  elmaradásaik.  Jelezni  fogjuk  a 
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sportegyesületnek,  hogy  a  képviselő-testületi  ülésig  eljutott  annak  a  hangja,  hogy  az  általunk 
szervezett sporteseményen több hiányosság is volt.

Laki Ferenc képviselő
A Perkátai Hírek unalmas, kína kincsei, hitélet, egyház. Fel kéne frissíteni. 

Somogyi Balázs polgármester
Nem akarom elszomorítani képviselő urat, de a kína kincsei rovat az újság legolvasottabb rovata, 
hiszen azt Kínában is ismerik. Elmaradásunk van a Perkátai Híreket nyomtató és kiadó nyomdával 
szemben is, ezért a következő időszakra vonatkozóan kértem a szerkesztőséget, hogy jelentősen 
csökkentse az oldalszámot, a legfontosabb rovatokat meghagyva. 

Laki Ferenc képviselő
Szemet  szúrt  egy  cikk.  Olvastam  az  utolsó  újságban,  hogy  megköszönik  Somogyi  Balázs 
polgármester  úrnak a  segítséget  a  kínai  csereprogrammal  kapcsolatban.  Milyen költségvonzattal 
jár?

Somogyi Balázs polgármester
Jelenleg a repülő költségét fedezte az önkormányzat, személyenként hozzávetőlegesen 150 000 Ft, 
plus 15 000 Ft vízum költség.

Dr. Tóth Ferenc alpolgármester
Egy kortünet problémája, hogy a nyomtatott sajtó jelentősége eltűnik. A tömegek leszoknak róla, 
nem élvezik, esetleg a bulvársajtót igen. Óvnék attól, hogy Perkáta ebbe az irányba menjen el. 

Szilasy László képviselő
A Perkátai  Hírek kapcsán büszkék vagyunk rá, hogy az elmúlt  három-négy év során elég nagy 
terjedelemben tudtunk megjelenni. Amellett, hogy a kína kincsei jelennek meg, vagy megjelentek 
korábban a francia étkek című rovat, ez nekem abszolút belefér. Úgy gondolom, hogy ameddig az 
újság terjedelme és az önkormányzat büdzséje engedi, annak örülnék, ha minél többen írnának. Azt 
tudomásul kell venni, hogy egy önkormányzati lap az nem irodalmi lap, hanem tájékoztató lap. 
Visszatérve  a  mai  igazgatói  értekezletre.  A  tegnapi  napon  történt  egy  szavazás  a  köznevelési 
törvénnyel  kapcsolatban.  A  törvény  módosítása  tartalmazta,  hogy  250  gyermekre  jutna  egy 
pedagógiai asszisztens. Az elfogadott módosításban visszatértek a 100 gyerekre. Ez annyit jelenthet, 
hogy mi három pedagógiai asszisztenst tudnánk alkalmazni. A nyár folyamán elküldtünk embereket 
erre a képzésre, és várhatóan októberben megkapják a végzettségüket. Ez azt jelentené, ha ezt végig 
tudjuk vinni, akkor az önkormányzat büdzséjén is tudunk javítani, mert ha jelenleg önkormányzati  
alkalmazásban lévő dolgozót sikerülne pedagógiai asszisztensként a KLIK keretében alkalmazni, 
akkor hozzávetőlegesen 2 millió Ft megtakarítást érnénk el. 

Laki Ferenc képviselő
Kérdésem lenne. Fontosabbnak tartanám a súlykorlátozó táblák helyett az iskola előtt két jelzőtábla 
és egy zebra kialakítását. Ez megvalósítható?

Rajcsányi László József képviselő
Nem.

Szilasy László képviselő
Már korábban felvetettem ezt az ötletet, de azt mondták akkor is, hogy nem lehet.

Laki Ferenc képviselő
Miért nem lehet?
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Szilasy László képviselő
Mi megtettünk, amit tudtunk azzal, hogy leszűkítettük a kijáratokat. Főleg a reggeli forgalomban ott 
vannak  a  pedagógusok,  a  polgárőrök.  A  leszűkített  kijáratoknál  ott  vannak  a  fekvőrendőrök, 
amelyek  lassításra  késztetik  az autóval  közlekedőket.  Ezt  eredményesebbnek tartom,  mint  hogy 
táblát helyezzünk ki.

Somogyi Balázs polgármester
Az  önkormányzat  egy  pályázatot  nyújtott  be  korábban,  melynek  része  volt  az  iskola  ellőtt  a 
közlekedés  biztonsági  eszközök  létrehozása.  Ebben  szerepelt  buszmegálló,  parkolóhely, 
gyalogátkelőhely  megvalósítása.  A  pályázattal  kapcsolatban  önkormányzatunk  még  mindig 
tartaléklistán  van.  Egy  zebra  kialakítása  nem  csak  az  útra  történő  felfestésből  áll,  hanem  a 
különböző táblarendszerek, lámpák, világítótestek kihelyezéséből is. 

Rajcsányi László József képviselő
A  pályázat  előtt  már  volt  erre  egy  próbálkozás,  el  lett  indítva  az  önkormányzat  részéről  a 
terveztetése is. Egy zebra terveztetése 500 000 forint, a kivitelezése 2,5-3 millió Ft lett volna.

Somogyi Balázs polgármester
Kérdezem  a  képviselő-testület  tagjait,  hogy  van-e  kérdés,  hozzászólás?  Amennyiben  nincs, 
megadom  a  szót  az  ülésen  megjelenteknek.  Amennyiben  nincs  hozzászólás,  a  testületi  ülést 
bezárom.

Több  hozzászólás  nem  hangzott  el,  Somogyi  Balázs  polgármester  a  testületi  ülést  18:50 
perckor bezárta.

 

Somogyi Balázs Dr. Lakos László
   polgármester           jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

     Dr. Tóth Ferenc                  Szilasy László
                képviselő                    képviselő 
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