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Somogyi  Balázs  polgármester,  Rajcsányi  László  József,  Kovács  Ferenc,  Szilasy  László, 
Ujfalusi Pál, Laki Ferenc képviselő-testületi tagok

Dr. Lakos László jegyző 

Somogyi Balázs polgármester
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mivel hat fő testületi tag jelen van. Dr. Tóth Ferenc 
képviselő úr jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv hitelesítőknek javaslom Kovács Ferenc és Szilasy 
László képviselő-testületi tagokat, amennyiben a képviselő-testületnek nincs ellenvetése.

Somogyi Balázs polgármester
A napirendben egy módosítást javaslok. Javaslom, hogy harmadik napirendi pontban tárgyaljuk a 
hulladékgazdálkodásról szóló rendelettervezetet.  Kérdezem a képviselő-testület tagjait,  hogy más 
napirendi pont módosításra 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,  0  tartózkodással  az  alábbi 
határozatot hozza:

124/2013. (XI. 27.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  elfogadta  a  módosított 
napirendet az alábbiak szerint: 

1. Polgármesteri beszámoló az aktuális eseményekről
2. Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  2013.  évi  költségvetésének  III.  negyedévi 

beszámolójának megtárgyalása
3. A hulladékgazdálkodásról szóló rendelettervezet megtárgyalása
4. A  képviselő-testület  és  szervei  szervezeti  és  működési  szabályzatáról  szóló 

rendelettervezet megtárgyalása
5. Közterületek  filmforgatási  célú  használatával  kapcsolatos  önkormányzati 

rendelettervezet megtárgyalása
6. A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló rendelettervezet megtárgyalása
7. Beszámoló az adóztatási tevékenységről
8. 2012. évről szóló összesített belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása
9. 2014. évről szóló belső ellenőrzési terv jóváhagyása
10. Beszámoló a társulások működéséről
11. Tájékoztatás a környezet állapotáról
12. Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázattal kapcsolatos döntéshozatal
13. Arany János Tehetséggondozó Programmal kapcsolatos döntéshozatal
14. DIT  ÚMVP  III.  tengely  Falu-  és  tanyagondnoki  szolgáltatás  fejlesztéséhez 

kapcsolódó pályázat benyújtásához döntések meghozatala
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15. Egyebek
16. KÖZMEGHALLGATÁS

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

I. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
Első  napirendi  pont  polgármesteri  beszámoló  az  aktuális  eseményekről.  2013.  október  17-én 
Perkátán  kínai  testvértelepülésünket,  Huaxiangot  magába  foglaló  pekingi  Fengtai  kerület  4  fős 
delegációja  látogatott  el  hozzánk  Li  Du,  Fengtai  kerületi  Népi  kongresszusi  képviselő  Úr 
vezetésével. Beszámoltunk neki Huaxiang és Perkáta partnerkapcsolati jelenleg futó projektjeiről, 
illetve a következő időszakban tervezett programokról. Li Du Úr pedig bemutatta Fengtai kerület 
nemzetközi kapcsolatait, kiemelve a legélénkebb perkátai kapcsolatot.
2013. október 18-án a sportházban a Perkátai SE elnöke meghívására szülői értekezleten vettem 
részt a Bozsik-programban résztvevő szülők összehívásakor. Az értekezleten a Bozsik-programban 
résztvevő gyermekek  versenyeztetése,  a  szülők-egyesület  feladatmegosztása  szerepelt,  illetve  az 
egyesület  elnöke  a  megnyert  egészségfejlesztő  pályázat  keretében  megvalósuló  labdarúgó 
táborokról tájékoztatta a jelenlevő szülőket. Az első tábor az őszi szünetben meg is valósult.
2013. október 29. - november 2. az idei évben francia testvértelepülésünk, Saint-Maximin családi 
csoportja  látogatott  el  hozzánk.  Október 22-én második alkalommal  beszéltük át  a  programot a 
fogadó családokkal. Maga a 32 fős családi csoport 2013. október 29-től 2013. november 2-ig volt 
vendégünk.  A csoportban több önkormányzati  képviselő  is  részt  vett,  a  csoport  vezetője  pedig 
Brigitte Svitek Alpolgármester Asszony volt. A csoport nagy része (mivel 3 fő előző nap kisbusszal 
érkezett meg) 29-én érkezett meg repülővel Budapestre, ahonnan dél körül érkeztek meg Perkátára, 
ahol a Polgármesteri Hivatalban köszöntöttük őket, majd a fogadó családokhoz mentek. Délután, 
miután  részt  vettek  a  Domanyek  Jenő  pálinkafőzdéjében  tartott  bemutatón,  a  Perkáta  –  Saint-
Maximin Baráti Kör látta őket vendégül a Kastélyban. Ekkor a „Francia Klub” által összeállított 
magyaros  vendéglátás  mellett  a  francia  konyha  remekeit  is  bemutatták  a  Kastélyban  lévő 
vendégeknek, köztük a perkátai nyugdíjasoknak is. Este 7-től a Faluházban az önkormányzat látta 
vendégül vacsorára a vendégeket és a fogadó családokat. Ekkor adtuk át az önkormányzat nevében 
a Saint-Maximin-i vendégeknek az ajándékot, amely a székesfehérvári Alba Regia Táncegyesület 
által kiadott  Falvaink jussa. Mezőföld – Perkáta  című könyv, DVD és CD melléklettel volt, hogy 
településünk örökségét minél távolabb is megismerhessék. Az esten fellépett a Ne verd fel a port 
tánccsoport, akik be is mutatták a perkátaiak örökségét. Október 30-án Budapesten járt a csoport, 
majd 31-én Fejér megyében voltak,  ahol is  Székesfehérvárott,  Fehérvárcsurgón és Móron tettek 
látogatást.  A november  1-jén  a  családokkal  töltötték,  majd  2-án  délben  indultak  a  repülőtérre. 
Köszönjük mindazok segítségét, akik szebbé tették francia barátaink ittlétét. Köszönjük a fogadó 
családok  most  is  állhatatos  segítségét,  a  Perkáta  –  Saint-Maximin  Baráti  Kör  által  szervezett 
délutánt,  a  Ne  verd  fel  a  port  tánccsoport  fellépését,  a  Polgármesteri  Hivatal,  az  ÁMK  és  a 
Faluüzemeltetés munkatársainak, illetve az iskola pedagógusainak és diákjainak a munkáját.
2013.  október  23-án  a  Faluházban  Nemzeti  ünnepünk,  az  október  23-án  ünnepelt  1956-os 
forradalom  és  szabadságharc  emlékére  ünnepi  műsort  szervezett  Perkáta  Nagyközség 
Önkormányzata és a Perkátai ÁMK. A műsort az általános iskola diákjai adták elő több pedagógus 
felkészítésével  és  fellépésével,  köszönjük  a  segítségüket.  Az  ünnepi  beszédet  jómagam 
polgármesterként mondtam el.
2013. november  1-jén a perkátai  temetőben Reformáció  Napja,  Mindenszentek,  Halottak  Napja 
ünnepkörre a temetőben folyamatosan munkát végzett a Faluüzemeltetés. A hétvégén pedig a nyitva 
tartás alatt végig szolgálatot biztosított a polgárőrség, amit ezúton is köszönünk az egyesületnek. 
Halottak napjára rendbe lett téve a Galgóczy-kápolna kriptájának bejárata, illetve a kripta feletti 
márványtáblára pedig felkerült Bálizs Péter atya neve, a végakaratának megfelelően.
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A Függetlenek  Perkátáért  Egyesülete  október  közepén megkereste  az  önkormányzatot,  hogy az 
általuk már évek óta gondozott adonyi kereszt mellé egy emléktáblát szeretnének elhelyezni, mivel 
a  kereszt  felújítása  kockázatos,  de  szeretnék  megőrizni  az  utókornak  ezt  az  emlékünket.  Az 
önkormányzat  nevében  a  hozzájárulást  haladéktalanul  kiadtam,  és  november  2-án  az  egyesület 
tagsága felavatta az emlékövet és -táblát. Köszönjük a felajánlást az egyesület részéről!
2013. november 4-én az értékteremtő közmunka program keretében az előzetes  egyeztetések és 
közvetítések  után  104  fő  kezdte  meg  november  4-én  a  közmunkát  Perkáta  közterületein  és 
intézményeiben. A program keretében 2013 novemberében és 2014 áprilisában munkát végeznek a 
résztvevők, míg 2013. december 1-jétől 2014. március 31-ig, 4 hónapig különböző tanfolyamokon 
vesznek részt. A tanfolyamok Perkátán, Dunaújvárosban és Székesfehérváron lesznek. Várhatóan 
119  fő  kezdi  el  jövő  héttől  a  tanfolyamokat,  mivel  újabb  14  fő  decemberben  kapcsolódik  a 
programba, 2 fő a Perkátai ÁMK keretein belül vesz részt speciális programban, és 1 fő pedig nem 
írta alá a képzési szerződést. A program 2013. november 1-jétől 2014. április 30-ig tart és a FHT-
ben  (Foglalkoztatást  helyettesítő  támogatás)  részesülőkön  kívül  regisztrált  álláskeresők  is  részt 
vehetnek benne.
2013. november  7-én a  Budapest  Marriott  Hotelben vettem részt  az Euró-kínai  Vállalkozási  és 
Befektetési  Fórum  gálaestjén.  A  rendezvényt  az  Európa-Kína  Vállalkozói  Együttműködési 
Szövetség, a Kínai-magyar Társadalmi Kapcsolatok Fejlesztéséért Alapítvány, a Chinassist Kft. és a 
Budapesti  Kereskedelmi  és  Ipari  Kamara  szervezte.  A  fórumon  számos  kínai  vállalkozás  és 
tartomány, illetve magyar önkormányzat vett részt. A rendezvény a nyitónapi gálaműsort foglalta 
magába, amit követett november 8-án és 9-én a konferencianap és a találkozási időszak.
2013.  november  9-én  a  Perkáta-Kisbács  Baráti  Egyesület  Márton-napi  bálját  tartotta  meg.  Az 
egyesület  a  kisbácsi  partnerkapcsolatot  segíti,  illetve  a rendezvény is  testvértelepülési  kapcsolat 
támogatását segíti.
2013.  november  11-én  Székesfehérváron  újabb  közgyűlést  tartott  a  Közép-Duna  Vidéki 
Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulás,  melyen  a  legfőbb  pontok  a  társulás  időszaki 
pénzügyi  beszámolójának  elfogadása,  illetve  a  társulás  területére  kiírandó  közbeszerzési  eljárás 
elfogadása volt, a hulladékszállítás témakörben.
2013.  november  15-én  újabb  munkarész  kezdetének  munkaterület  átadása  volt  a  MAVIR által 
épített  áramátadó állomás kapcsán, amikor is az áramátadó áramellátása kapcsán hálózatkiépítés 
kezdete volt. Az átadáson Dr. Lakos László jegyző Úr vett részt. A MAVIR, illetve a kivitelező 
MVM-OVIT folyamatos tájékoztatást ígért a projekthez kapcsolódóan.
2013. november 16-án az óvodai szülői szervezet Katalin-napi bált tartott az iskola tornatermében, 
melyen kisebb óvodai fejlesztésekre gyűjtöttek adományokat.
2013.  november  20-án  Kulcson  a  Mezőföldi  Híd  Térségfejlesztő  Egyesület  elnökségi  ülésén  a 
nyáron kiírt gazdaság- és szolgáltatásfejlesztő pályázatok sorrendjét fogadta el.
2013. november  20-tól  az előző heti  néhány háziorvosok által  észlelt  eset  után  a helyi  védőnő 
november 20-án teljes ellenőrzést tartott a Perkátai ÁMK Szivárvány Óvodában, ahol a gyermekek 
és dolgozók túlnyomó részénél a rühesség tüneteit felfedezte. A háziorvosok vizsgálata után Bogó 
Anikó,  a  Perkátai  ÁMK  megbízott  igazgatója  a  fenntartó  önkormányzattal  egyeztetve  délben 
elrendelte  az  óvoda  bezárását.  Másnap,  csütörtökön  a  Népegészségügyi  Intézet  kollégáival  a 
háziorvosok  és  a  védőnő  az  iskolai  tanulókat  is  átvizsgálta,  majd  mivel  jelentős  számú  esetet 
diagnosztizáltak, Szilasy László igazgató, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Dunaújvárosi 
Tankerületével  egyeztetve  az  iskola  bezárását  rendelte  el.  Csütörtökön  délben  megbeszélésen 
döntöttünk az intézkedésekről,  amelyen  részt  vettek  a  Népegészségügyi  Intézet  munkatársai,  az 
iskola igazgatója, az ÁMK intézményvezetője, illetve az óvoda vezetője, a védőnő, a háziorvosok, a 
Perkátai  Szociális  Központ  vezetője  és  a  település  jegyzője.  Az  intézkedések  célja  a  fertőzés 
visszaszorítása,  illetve  a  betegséggel  nem érintettek  védelme.  Egységbe  hoztuk  a  két  oktatási-
nevelési intézmény nyitásának időpontját, tehát mind az óvoda, mind az iskola 2013. november 26-
án, kedden fogadta újra a gyermekeket. Az óvodába kedden a szülői igazolás mellett, védőnői és 
háziorvosi vizsgálat után léphettek be a gyermekek, illetve a vizsgálat természetesen a dolgozókra is 
vonatkozott. Az iskolában az osztályfőnökök készítettek felmérést a gyermekeken elvégzett otthoni 
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intézkedésekről,  majd a hét második felében az iskolai tanulók és dolgozók teljes ellenőrzése is 
megtörténik.  Az  elhúzódó  fertőzés  miatt  középtávú  ellenőrzési  program  is  kialakításra  került, 
vizsgálatok  és  különleges  tisztítási  eljárások  heti  ütemezésével.  A  gyermekek  által  oktatási 
feladatokra is használt Perkátai ÁMK József Attila Művelődési Ház és Könyvtár is bezárt keddig. 
Az önkormányzat és intézményei által szervezett a múlt hét második felére meghirdetett közösségi 
programokat lemondta, a különböző pályázati rendezvényeket elhalasztotta. A közétkeztetési és a 
közintézményi tisztasági intézkedéseket megszigorította. A védekezésben részt vevő személyek és 
az  önkormányzat  többszintű  tájékoztatást  folytat.  Egyrészt  a  szülők  felé,  akik  a  vizsgálat  után 
írásbeli tájékoztatást kaptak a szükséges teendőkről. A lakosságot pedig a települési (perkata.hu) és 
az  iskolai  honlapokon  tájékoztattuk  a  szükséges  teendőkről.  Az  egységes,  egyidejű  védekezés 
szükséges a családokban, illetve a település egészén is, hiszen bárki érintett lehet. A veszélyeztetett 
családok esetén segítséget fognak nyújtani az  intézmények, de az értekezlet állásfoglalása szerint, 
amennyiben valamelyik család nem tesz eleget a védekezési kötelezettségének, azokkal szemben a 
gyermekvédelmi  jogszabályok  legszigorúbb  előírását  fogjuk  alkalmazni.  A  védekezésben  az 
önkormányzat a segítséget kérő családoknak gyorsan segített. Többféle módszerrel lehet védekezni, 
de a legolcsóbb a háziorvosok által  receptre  írt  szer.  A mai  napi  tájékoztatás  szerint  a  tegnapi 
óvodai ellenőrzés szigorú volt, de eredményes. Az iskolából is több gyermek további kezelés miatt 
haza lett küldve, de az általános tapasztalat szerint nagyfokú a szülői együttműködés, a gyermekek 
és a felnőttek kezelése. A védekezést tovább folytattuk. Köszönjük a perkátai egészségügy, Bogóné 
Plasek Krisztina és a háziorvosaink munkáját,  illetve az intézmények vezetőinek és dolgozóinak 
együttműködését és Népegészségügyi Intézet dunaújvárosi intézete vezetőinek és munkatársainak 
segítségét!  A francia kapcsolat  jelentős rendezvényét  a „francia  Mikulást” elnézést  kérve Saint-
Maximini barátainktól lemondtam. Több rendezvényt (magán és politikai) a rendezők a kialakult 
helyzet miatt velünk egyeztetve elhalasztottak.
2013. november 23-án az október 16-i képviselő-testületi  határozatnak megfelelően a Hating Út 
Kft. vezetőivel bejárást tartottunk a településen a kátyúzási munkálatok kapcsán. Továbbra sincs 
döntés a Belügyminisztérium és Nemzetgazdasági Minisztérium keretében kiírt pályázatról, ami a 
működőképességi  veszélyek elkerülése céljából nyújtottunk be augusztusban. Ennek elbírálása e 
hónapban,  de  legkésőbb  2013.  december  20-ig  megtörténik,  ahogy  tájékoztatott  engem 
országgyűlési képviselőnk, L. Simon László, aki írásban is megkereste az illetékes államtitkárságot. 
A bejárás célja az írásos ajánlaton kívüli lehetséges kátyúk, útszakaszok felmérése volt. A cég mai 
tájékoztatása szerint, ugyan december 5-ig még működnek az aszfaltkeverők, de hőmérséklet miatt 
nagy az esélye annak, hogy a kivitelezés rossz eredménnyel  történne meg, azaz tavaszra a friss 
javítások  is  töredezetté  válnának,  javításra  szorulnának.  A  szakvéleményük  szerint  csak  rossz 
minőségű  munkát  tudnának  elvégezni,  ami  véleményt  elfogadtam  és  kora  tavaszi  időpontra 
csoportosítjuk  át  a  munkálatokat.  Addig  pedig  saját  eszközeinkkel  (salakkal  feltöltés,  esetleg 
hidegaszfalt) javítjuk ki a fő úthibákat.
2013.  november  26-án  önkormányzatunk  a  múlt  havi  ülésén  elfogadta  a  szociális  célú  tűzifa 
támogatás  elbírálásáról  szóló  rendeletét.  Ennek  keretében  a  mai  napig  több mint  150 kérelmet 
fogadtunk be.  A támogatásunk  81,2 m3 szociális  tűzifa  beszerzését  támogatta,  így  82 kérelmet 
tudunk majd támogatni. A támogatást a Belügyminisztérium biztosítja, míg a Magyar Államkincstár 
már  át  is  utalta  a  számunkra.  A  támogatás  a  12.000  Ft  +  ÁFA  összeg  m3-enként,  míg  az 
önkormányzatot terheli az önrész 2.000 Ft + ÁFA összegben m3-enként, illetve tűzifa beszállítása és 
az ügyfelekhez való leszállításának költsége is. A belügyminisztériumi rendelet  meghatározta az 
árat, illetve beszerzés helyét is, amely Fejér megyében egyedüliként a Vadex Zrt-t jelölte meg. A 
beszállítás nagy része a héten meg fog történni, és várhatóan az elbírált kérelmekkel a jövő héttől 
kaphatják meg a támogatást az ügyfelek.
2013. november 26-án újabb ülést tartott az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa, amelyen 
elfogadásra került a társulás háromnegyed évi pénzügyi beszámolója. Majd a tanuszoda kapcsán 
döntést hozott a társulás, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által kínált hozzájárulási
összeget a 2013. január-júniusi időszakra nem fogadja el és további tárgyalásokat kíván folytatni. 
Több kormányzati szervvel is tárgyalásokat kezdeményezünk. Perkáta Nagyközség Önkormányzata 
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a tegnapi napon az elmaradása egy részét az uszoda-hozzájárulásban teljesített, így 2013-ban 5 havi 
hozzájárulást fizetett már meg a társulás számára (a Társulási Tanács döntése szerint 8 hónapnyi 
hozzájárulást vállalnak a települések).
2013.  november  26-án  a  Dunaújvárosi  Járáshivatal  megbeszélésre  hívta  a  települési 
polgármestereket  és  jegyzőket  az ügysegédi  rendszer  átalakításával  kapcsolatban.  Az ügysegédi 
rendszer január 1-jei beindításával Perkáta kirendeltségi státust kapott.  Az információk szerint a 
második legnagyobb ügyszámú település volt az első 10 hónapban Perkáta. A változások után heti 2
alkalommal  lesz  ügyfélfogadás  Perkátán,  a  változás  kezdeti  dátumáról  értesíteni  fogjuk  a 
lakosságot.
A képviselő-testület forráshiánya miatt,  illetve a működőképessége megőrzését szolgáló pályázat 
benyújtása után, de még elbírálása hiányában nem tudja megvalósítani a 2013. éven a Szépkorúak 
Karácsonyi  Csomagjának osztását.  Amennyiben a pályázatunk megfelelő eredményt  hoz, azaz a 
kötelezettségeink  teljesítése  után  tartalékforrásunk  marad,  akkor  ennek  kompenzálását  szeretné 
megvalósítani. Elnézést kérünk a perkátai szépkorúaktól, hiszen 2006 óta ez a program folyamatos, 
de jelenlegi anyagi helyzetünk a csomag mostani biztosítását nem teszi lehetővé!
A télre  való  felkészülés  jegyében  az  Országos  Katasztrófavédelmi  Főigazgatóság  Dunaújvárosi 
kirendeltsége  adatlapján  a  felkészülés  adminisztratív  kötelezettségének  eleget  tettünk,  amiben 
felmérésre  került  a  hóeltakarítási  gépek  számbavétele,  a  melegedőhelyek  kialakítása  is. 
Önkormányzatunk ajánlatot kért a közút által használt hófogó beszerzésére a körforgói emelkedő 
kapcsán,  de  támaszték  nélküli  ára  800-900  méter  hosszan  meghaladta  a  milliós  értéket. 
Önkormányzatunk  a  saját  üzemelésű  traktor  mellett  ügyeleti  rendszerrel  megbízást  köt  perkátai 
vállalkozókkal  hóeltakarítási  munkálatokra.  Az  ő  megbízásuk  csak  rendkívüli  időszakban  fog 
megtörténni.
Önkormányzatunk nyert egy komoly támogatást a KEOP-5.5.0/B kategóriájú pályázattal, amelynek 
keretében négy közintézmény (régi óvoda, iskola, orvosi rendelő, polgármesteri hivatal) energetikai 
korszerűsítése  fog megvalósulni.  A 171 millió  Ft  összegű pályázati  támogatáshoz  30 millió  Ft 
önrészt kell biztosítanunk, illetve a képviselő-testület úgy döntött, hogy hozzávetőlegesen 8 millió 
Ft  összegű  sikerdíjjal  íratja  meg  a  pályázatot  az  Energia  Program  Kft-vel.  A  projekt  teljes 
bekerülési költsége az önkormányzat számára 210 millió Ft körüli összeg lesz. Előkészítés alatt van 
a  támogatási  szerződés  mellékletét  képező pénzügyi  ütemezés.  Várhatóan még az idei  évben a 
támogatási szerződés aláírása meg fog történni.
Következő  időszak eseményei.  2013.  november  28-án  a  Dunaújvárosi  Főiskola  a  Dunaújvárosi 
Járáshivatal  nyílt  napja  kerül  megrendezésre.  Ugyanezen  a  napon  a  Perkátai  Sportegyesület 
egészségnapja, valamint Perkáta település agrárkamarai bizottságának alakuló ülése várható.
2013.  december  1-jén,  8-án,  15-én,  22-én  ádventi  rendezvénysorozat  a  Perkátai  Régiséggyűjtő 
Egyesület és partnerei szervezésében, egyben december 22-én a Falukarácsonnyal.
2013. december 3-án a Perkátai Antológia bemutatása lesz a helyi irodalmi kör jóvoltából. Kérem a 
képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.

Dr. Lakos László jegyző
Javaslom,  hogy a polgármesteri  beszámolókat  a  mai  naptól  a  jövőben határozattal  fogadja el  a 
képviselő-testület.  A Fejér  Megyei  Kormányhivatal  jelzései  szerint  néhány döntésünk hiányzik, 
amelyekre az egyebek napirendi pontban sor is fog kerülni. A képviselő-testületi ülésen megtörtént 
ezekről  a  beszámoló  a Polgármester  Úr részéről,  de bizonyos  esetekben formális  határozatot  is 
várnak  a  képviselő-testülettől.  Ezzel  a  megoldással  nem  kell  külön-külön  szavazni  az  egyes 
témakörökről, hanem a polgármesteri beszámoló elfogadásával a formális döntés egy határozattal 
meghozható. 

Szilasy László képviselő
A kialakult rühjárvánnyal kapcsolatban szeretnék tájékoztatást adni a megtett intézkedésekről. Már 
ma délelőtt megkezdődött az iskolában is a gyermekek teljes átvizsgálása. Az ÁNTSZ járványügyi 
szakértője is itt volt és segítette a helyi védőnő munkáját. Ő jelezte, hogy az ő jogosultságuk az, 
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hogy azoknál a családoknál, ahol úgy érzik, hogy nem történik meg a megfelelő higiéniai előírások 
betartása  a  járvánnyal  kapcsolatban,  ők  fel  tudnak  lépni,  és  ha  szükséges,  ki  fognak  menni  a 
családokhoz és a helyszínen fognak eljárni. Ilyen szempontból pozitív tapasztalatunk volt, kértünk 
nyilatkozatot  a  családoktól,  hogy  nem  csak  az  érintetteken,  hanem  a  család  minden  tagján 
elvégezték a védekezést. A visszaérkezett nyilatkozatok száma 90-95 %-os volt. Ez a probléma nem 
máról  holnapra  fog  megoldódni,  tehát  ne  számítsunk  arra,  hogy  a  jövő  héttől  már  nem  fog 
megjelenni  a  betegség.  Ez  egy  jó  néhány  nap,  hét  eredménye  lesz,  mire  a  fertőzés  eltűnik. 
Köszönöm  az  önkormányzat  technikai  dolgozóinak  segítségét.  Vállalták  az  elkövetkezendő 
hetekben, hogy napi szinten fertőtlenítik az intézmény épületét, illetve eszközeit.

Laki Ferenc képviselő
Az  elmúlt  ülésen  jeleztem,  hogy  tessék  valamilyen  formában  felgyorsítani  még  egy  védőnő 
felvételét. Akkor is mondtam, hogy mi lesz akkor, ha lesz egy járvány. Beszéltem a védőnővel és 
egy időben két helyre kellett volna mennie. Mindenképpen kell egy védőnő, bármi áron. 

Szilasy László képviselő
Az önkormányzat háromszor hirdette meg az állást. A bármi áron kifejezéssel nem tudom, hogy 
mire gondolsz. Mi szeptember óta keresünk matematika tanárt  tankerületen keresztül,  mindenen 
keresztül,  ha  nem  jön  ide,  nem  tudok  egy  lasszót  fogni  és  átmenni  Adonyba,  megfogni  a 
matektanárt és áthozni Perkátára. Mindenkinek az a célja, hogy két védőnő legyen a faluban. 

Laki Ferenc képviselő
Tudomásom szerint három jelentkező volt.

Somogyi Balázs polgármester
Hivatalosan egy jelentkező volt.

Laki Ferenc képviselő
A védőnő mondta,  hogy tudja,  van egy személy Perkátán,  aki  még iskolába jár,  és már jövőre 
végez. Honnan tudjuk, hogy elvállalja? Volt egy ilyen kijelentés.

Somogyi Balázs polgármester
Egy hivatalos  jelentkező volt,  de mire a képviselő-testület  elé  került  volna a pályázata,  az ülés 
napján visszamondta a jelentkezést. Már legalább négyszer meghirdettük az álláshelyet. Volt olyan 
is, hogy engem vagy a védőnőt felhívva érdeklődtek az álláshellyel  kapcsolatban. Tudunk arról, 
hogy egy perkátai  hölgy végzi  az iskolát,  és  a  Krisztina  mondta,  bízik  abban,  hogy a  perkátai 
álláshelyet  választja.  Az  álláshely  meghirdetésekor  a  szolgálati  lakást  folyamatosan  előnyként 
hirdetjük. A kormányzat is különböző programokat indít, hogy az egészségügyi dolgozók bérezését 
javítsa. Nem csak a háziorvosoknál, hanem a védőnőknél is nagy hiány van Magyarországon. Ez a 
terület bérezésében is alulfinanszírozott. 

Laki Ferenc képviselő
Tudom, én is körbejártam a témát, körülbelül háromszáz védőnői állás hiány van Magyarországon. 
Próbáljuk meg meghirdetni újra kedvezményekkel, szolgálati lakással. Meg kell próbálni. 

Somogyi Balázs polgármester
A hivatalos fórumon tesszük közzé az állást, a pályázatban folyamatosan szerepel a szolgálati lakás.

Laki Ferenc képviselő
Gyors  számolást  készítettem a hófogóhálókkal  kapcsolatban.  Itt  van  a  sok közmunkás,  le  kéne 
gyártatni velük. A 900 méter meglenne 250-300 000 Ft-ból. 

7



Szilasy László képviselő
Már csak négy napjuk van. December 1-jétől jövő év márciusig oktatáson lesznek.

Laki Ferenc képviselő
Ez egy tanács volt.

Somogyi Balázs polgármester
A 104 közmunkás már csak két napig lesz itt.  December 1-jétől képzésen vesznek részt és csak 
áprilisban fognak visszatérni, van közöttük asztalos, de 900 méter hófogóháló legyártásáról van szó.

Laki Ferenc képviselő
Nem probléma, egy szakember elég hozza, nem probléma, hogy hány méter.

Somogyi Balázs polgármester
A Közút Nonprofit Kft-től, mint leginkább hivatott cégtől kértünk információt és azt mondták, hogy 
ezt tartják mostanában a leghatékonyabb eszköznek, mivel a fát ellopják tüzelőnek, a vasat elviszik 
vasnak.  A  háló  24  m-es  adagja  24 000  Ft  +  áfa.  Jövő  hét  hétfőtől  már  nem  lesz  asztalos 
szakmunkásunk, aki ezt kivitelezni tudná, ezért javasoltam, hogy más helyi vállalkozókkal kössünk 
megbízási szerződést a hó eltakarítási munkálatokra és a munkák elvégzésére vonatkoozó időszakot 
fizetnénk ki neki. 

Laki Ferenc képviselő
Én  ezelőtt,  amikor  ez  az  egész  program  indult,  előtte  megkerestem  a  Polgármester  Urat  és 
mondtam,  hogy  üljünk  össze  és  beszéljük  meg,  hátha  van  valami  ötletünk  az  emberek 
foglalkoztatására. Akkor elutasítottál.

Somogyi Balázs polgármester
Akkor ezt a megoldást nem mondtad.

Laki Ferenc képviselő
Bocsánat, akkor mást mondtam volna, de lehet, hogy valakinek eszébe jutott volna ez is.

Szilasy László képviselő
Ne haragudj, hogy beleszólok, de ennek van formája. Ha te képviselőként akarsz javaslatot tenni, 
akkor a szervezeti és működési szabályzat rögzíti, hogy milyen formában kell ezt megtenni.

Laki Ferenc képviselő
Akkor nem volt testületi ülés.

Szilasy László képviselő
Nem kell  testületi  ülés,  mert  minden hónapban minimum egyszer  van.  Adsz be egy képviselői 
javaslatot írásban, a polgármester köteles írásban reagálni.

Somogyi Balázs polgármester
Konkrét javaslata nem volt képviselő úrnak.

Laki Ferenc képviselő
Itt szeretnék reflektálni a Polgármester Úr október 23-ai beszédére, mert a vége tudjuk, hogy rám 
irányult. Jegyző Urat is kérem, hogy segítsen nekem mit jelent ez a dolog. Így szólt a beszéd „aztán  
megtámadták természetesen taktikával, nem szemtől szemben, hanem hatóságok felhasználásával”. 
Most a szoborról beszélgetünk.  Mi az,  hogy hatóságok felhasználásával?  Az 56-os emlékműről 
beszélek. Ez jogilag mit jelent?
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Dr. Lakos László jegyző
Nyílván, hogy a hatóságokhoz tettek bejelentést. Ennyit jelent. 

Somogyi Balázs polgármester
Jegyző úrnak ehhez semmi köze, egyszerűbb lenne hozzám feltenni a kérdést, mert én írtam én 
mondtam ezeket a szavakat.

Laki Ferenc képviselő
Megtámadták. Nem vagyok a falu ellensége.

Dr. Lakos László jegyző
Döntést fellebbezéssel lehet megtámadni. Itt nyílván nem egy fizikai támadásról volt szó, hanem 
egy beadvánnyal támadták meg ennek az elképzelésnek a megvalósítását.

Laki Ferenc képviselő
Azt sem beszéltük meg, hogy ha egy civil szervezet, ha nem egy civil szervezet állította a templom 
elé azt a tankcsapdát. Hiába magánterületnek számít.

Somogyi Balázs polgármester
Képviselő úrnak van az önkormányzathoz kapcsolódó hozzászólása? Ez a téma civil szervezethez 
és egy magánterülethez kapcsolódik.  A beszédem nem önről szólt,  ott  egy jelenségről  volt  szó. 
Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom elfogadásra a beszámolót. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze.

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

125/2013. (XI. 27.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  elfogadta  az  aktuális 
eseményekről szóló polgármesteri beszámolót. A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi.

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

II. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
Második napirendi pontunk Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2013. évi költségvetésének III. 
negyedévi  beszámolójának  megtárgyalása.  A  beszámolót  a  Pénzügyi  Bizottság  az  ülés  előtt 
tárgyalta.

Rajcsányi László József képviselő
A Pénzügyi Bizottság javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 

Somogyi Balázs polgármester
Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a 
beszámolót. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
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A  képviselő-testület  5  igen  szavazattal,  1  nem  szavazattal,  0  tartózkodással  az  alábbi 
határozatot hozza:

126/2013. (XI. 27.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta Perkáta Nagyközség 
Önkormányzata 2013. évi költségvetésének III. negyedévi beszámolóját. A beszámoló a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi.

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

Somogyi Balázs polgármester
Képviselő úr a  Pénzügyi  Bizottságnak tagja.  Jelezném a hallgatóságnak,  hogy a bizottság négy 
órakor tartotta ülését, szinte az egész képviselő-testületi ülés napirendjét végigtárgyalta. Képviselő 
úr a bizottsági ülésen nem jelent meg, pedig elég részletesen foglalkoztunk ezzel a napirenddel is. 
Lehet, hogy jó néhány kérdésre választ kapott volna, ami miatt a nem szavazatát megváltoztathatta 
volna.

III. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
Harmadik napirendi pontunk „a hulladékgazdálkodásról” szóló rendelettervezet megtárgyalása. A 
rendelettervezetet a Pénzügyi Bizottság az ülés előtt tárgyalta.

Rajcsányi László József képviselő
A Pénzügyi Bizottság javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 

Somogyi Balázs polgármester
Egy módosítás  történt  az  írásban  kiküldött  anyaghoz  képest,  mégpedig  a  8.  §  (9)  bekezdés  b) 
pontjában. Itt szerepelt a 4 m3-es edényzet bérleti díja. A Dészolg Kft-től tájékoztatást kértünk arra 
vonatkozóan,  hogy  milyen  díjak  ismeretesek  ebben,  mert  ellenkező  információink  voltak.  A 
lakosság  csak  nagyon  kivételes  esetben  foglalkozik  a  4  m3-es  edényzettel,  amit  a  speciális 
szolgáltatótól  tud  megrendelni.  Nem  tudtak  pontos  információt  adni,  ezért  ennek  a  díjait  a 
rendeletben nem szerepeltetjük. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.

Laki Ferenc képviselő
Megkerestek a faluban, és azt mondták, úgy tudják, hogy a kukák eléggé elhasználódtak. Állítólag 
itt az önkormányzatnál lehet cserélni. Ez valóságos?

Somogyi Balázs polgármester
A tavalyi évben még az önkormányzathoz szállította a Dészolg Kft. a kukákat és az önkormányzat 
végezte a cserét. Az idei évben az újonnan megkötött szerződés értelmében már a Vertikál Zrt. nem 
biztosítja a lakosság számára a szeméttároló edényzetet.  Ha valaki új szerződést köt, akkor sem 
biztosítja  az  edényzetet.  A  csere  edényeink  is  elfogytak,  ezt  jeleztük  a  szolgáltatónak,  hogy 
pótolják, de ők azt mondták, hogy nem tudnak újakat biztosítani. 

Laki Ferenc képviselő
Katasztrófálisnak  tartom.  Végigmentem  a  faluban  és  sok  helyen  szigetelő  szalaggal  van 
körbetekerve a kuka. Ezt jelezzük a szolgáltató felé.

10



Somogyi Balázs polgármester
Képviselő  Úr,  kérem,  hogy  ne  mondjon  olyan  mondatokat  az  ülésen,  amelyre  előzőleg  már 
megkapta a választ. Ne mondja, hogy szóljak, mikor már ön előtt régen jeleztem. Ön előtt is volt itt 
élet,  ön után is lesz itt  élet,  nem önről szól minden, nem minden önnek jut eszébe. Jöjjön el a  
bizottsági ülésre, vegyen részt a képviselő-testületi munkába, ne a kamera előtt produkálja magát. 

Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben  nincs  több  hozzászólás,  javaslom  elfogadásra  „a  hulladékgazdálkodásról”  szóló 
rendelettervezetet. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A  képviselő-testület  6  igen  szavazattal,  0  nem  szavazattal,  0  tartózkodással  az  alábbi 
rendeletet alkotja:

11/2013. (XI. 28.) képviselő-testületi rendelet
Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  elfogadta  „a 
hulladékgazdálkodásról” szóló rendeletet. A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

IV. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
Negyedik napirendi pontunk „a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról” 
szóló rendelettervezet megtárgyalása. A „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi 
CLXXXIX.  törvény  rendelkezései  miatt  szükséges  új  rendelet  alkotása.  A  Pénzügyi  Bizottság 
tárgyalta a rendelettervezetet.

Rajcsányi László József képviselő
A Pénzügyi Bizottság javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.

Somogyi Balázs polgármester
Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra „a 
képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról” szóló rendelettervezetet.  Aki 
ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A  képviselő-testület  6  igen  szavazattal,  0  nem  szavazattal,  0  tartózkodással  az  alábbi 
rendeletet alkotja:

12/2013. (XI. 28.) képviselő-testületi rendelet
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta „a képviselő-testület 
és  szervei  szervezeti  és  működési  szabályzatáról”  szóló  rendeletet.  A  rendelet  a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi.

V. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
Ötödik napirendi pontunk „a közterületek filmforgatási célú hasznosításáról” szóló rendelettervezet 
megtárgyalása.  A  rendelet  megalkotásának  szükségessége  most  vált  aktuálissá.  A  Pénzügyi 
Bizottság tárgyalta a rendelettervezetet.

Rajcsányi László József képviselő
A Pénzügyi Bizottság javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.
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Somogyi Balázs polgármester
Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra „a 
közterületek filmforgatás célú hasznosításáról” szóló rendelettervezetet. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze.

A  képviselő-testület  6  igen  szavazattal,  0  nem  szavazattal,  0  tartózkodással  az  alábbi 
rendeletet alkotja:

13/2013. (XI. 28.) képviselő-testületi rendelet
Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  elfogadta  „a  közterületek 
filmforgatási  célú  hasznosításáról”  szóló  rendeletet.  A  rendelet  a  jegyzőkönyv 
mellékletét képezi.

VI. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
Hatodik napirendi pontunk „a temetőkről és a temetkezési tevékenységről” szóló rendelettervezet 
megtárgyalása. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a rendelettervezetet.

Rajcsányi László József képviselő
A Pénzügyi Bizottság javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.

Somogyi Balázs polgármester
A rendelet 8. § j) pontja került módosításra, mely szerint a temető üzemeltetője „összegyűjti és a 
nyílt  téri  égetéssel  megsemmisíthető  hulladék  kivételével  elszállíttatja  a  temetőben  keletkező 
hulladékot”.  Kérem a képviselő-testület  tagjainak a hozzászólásait.  Amennyiben nincs,  javaslom 
elfogadásra  „a  temetőkről  és  a  temetkezési  tevékenységről”  szóló  rendelettervezetet.  Aki  ezzel 
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A  képviselő-testület  6  igen  szavazattal,  0  nem  szavazattal,  0  tartózkodással  az  alábbi 
rendeletet alkotja:

14/2013. (XI. 28.) képviselő-testületi rendelet
Perkáta Nagyközség Önkormányzata  Képviselő-testülete  elfogadta „a temetőkről  és a 
temetkezési  tevékenységről”  szóló  rendeletet.  A  rendelet  a  jegyzőkönyv  mellékletét 
képezi.

VII. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
Hetedik napirendi pontunk beszámoló az adóztatási tevékenységről. A képviselő-testület jó néhány 
olyan témát  tárgyal,  amelyekről  eddig is volt  tájékoztatás,  de ezekről  döntést  nem hozott.  Ez a 
napirendi pont is ilyen. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a beszámolót.

Rajcsányi László József képviselő
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.

Somogyi Balázs polgármester
Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra az 
adóztatási tevékenységről szóló beszámolót. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
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A  képviselő-testület  6  igen  szavazattal,  0  nem  szavazattal,  0  tartózkodással  az  alábbi 
határozatot hozza:

127/2013. (XI. 27.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  elfogadta  az  adóztatási 
tevékenységről szóló beszámolót. A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

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

VIII. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
Nyolcadik napirendi pontunk a 2012. évről szóló összesített belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása. 
2012. december 31-ig a belső ellenőrzési feladatokat az önkormányzat átadta az Adonyi Többcélú 
Kistérségi Társulásnak. A társulás még nem szűnt meg, de feladatai csökkentek, például a belső 
ellenőrzési  feladatokkal.  2013.  január  1-jétől  önkormányzatunk  látja  el  a  belső  ellenőrzési 
feladatokat ugyanazzal a vállalkozással, akivel a kistérség is szerződést kötött. A belső ellenőrzési 
feladatok  végrehajtása,  ami  most  előttünk  van,  ez  még  a  kistérség  által  meghatározott,  de  az 
önkormányzatunk által kért feladatokban történt meg 2012-ben. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a 
jelentést.

Rajcsányi László József képviselő
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.

Somogyi Balázs polgármester
Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a 
2012. évről szóló összesített belső ellenőrzési jelentést. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze.

A  képviselő-testület  5  igen  szavazattal,  0  nem  szavazattal,  1  tartózkodással  az  alábbi 
határozatot hozza:

128/2013. (XI. 27.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a 2012. évről szóló 
összesített belső ellenőrzési jelentést. A jelentés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

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

Somogyi Balázs polgármester
Képviselő  úrnak  jelezném,  hogy  a  Pénzügyi  Bizottság  szintén  részletesen  foglalkozott  ezzel  a 
kérdéssel a mai ülésén.

IX. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
Kilencedik napirendi pontunk a 2014. évről szóló belső ellenőrzési terv jóváhagyása. Ez részben két 
fontos változás miatt történt. Az egyes pont arról szól, hogy az étkezési térítési díjak és szociális 
étkezési  térítési  díjak  beszedésének,  elszámolásának  ellenőrzése,  nyilvántartásának  vizsgálata 
valósuljon meg. 2013. október 1-jével új szociális intézmény jött létre. Az elmúlt éveket figyelembe 
véve,  a  2007-2008-as  éveknek  a  normatíva  visszavonása  miatt,  az  új  szociális  intézményhez 
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kapcsolódó pénzkezeléshez kapcsolódó témákat ellenőrizze a belső ellenőr 2014-ben. A második 
pontban  jelzett  civil  szervezeteknek  nyújtott  támogatások  vizsgálata  az  elmúlt  évre  vonatkozó 
tervben is szerepelt. Az idei évre jutó támogatások részbeni kifizetése likviditási problémák miatt 
történt. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a tervet.

Rajcsányi László József képviselő
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.

Somogyi Balázs polgármester
Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a 
2014. évről szóló belső ellenőrzési tervet. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

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

129/2013. (XI. 27.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. évi belső ellenőrzési 
feladatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá.

1. Étkezési térítési díjak és szociális étkezési térítési díjak beszedésének, elszámolásának 
ellenőrzése, nyilvántartásának vizsgálata.
Célja: annak megállapítása,  hogy az étkezési  térítési  díjak beszedése,  nyilvántartása, 
elszámolása  a  jogszabályi  előírásoknak  és  a  belső  szabályozásoknak  megfelelően, 
szabályosan történik-e.

2. Civil szervezeteknek nyújtott támogatások vizsgálata.
Célja: az önkormányzat költségvetéséből céljelleggel nyújtott támogatások odaítélése, 
folyósítása  és  azok  elszámoltatási  rendje  megfelelően  szabályozott-e,  a  jogszabályi 
előírásoknak  megfelelően  történik-e,  az  elszámolások  megfelelnek-e  a  támogatási 
szerződésben rögzítetteknek, illetve a jogszabályi előírásoknak.

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

X. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
Tizedik napirendi pontunk beszámoló a társulások működéséről. Ez is egy olyan kötelezettségünk, 
amelyekről minden ülésen szó esik, de döntés eddig nem született róluk. A Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati  Társulás  anyaga  még  nincs  itt,  viszont  két  társulásról  időszaki  beszámoló  a 
képviselő-testület előtt van. Tegnap volt kistérségi ülés, a kistérségi munkaszervezeti feladatokkal 
kapcsolatos  beszámolót  a  székhely  szerinti  Polgármesteri  Hivatal  jegyzője  készítette.  A  másik 
beszámoló a Perkáta-Nagykarácsony-Aba Általános Művelődési Központ működéséről szól. Ez a 
beszámoló több időszakot is átölel. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a beszámolókat. 

Rajcsányi László József képviselő
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek a beszámolókat.

Somogyi Balázs polgármester
Kérem a  képviselő-testület  tagjainak  a  hozzászólásait  az  Adonyi  Többcélú  Kistérségi  Társulás 
beszámolójával kapcsolatban.
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Szilasy László képviselő
Ki készítette a beszámolót?

Somogyi Balázs polgármester
2013. július 1-jétől nincs munkaszervezet vezetője a társulási tanácsnak, ezért a székhely szerinti 
település  Polgármesteri  Hivatala  látja  el  ezt  a  feladatot,  személy  szerint  Földi  Ilona  jegyző.  
Amennyiben  nincs  több  kérdés,  javaslom elfogadásra  az  Adonyi  Többcélú  Kistérségi  Társulás 
Társulási  Tanácsának  tevékenységéről  szóló  tájékoztatót.  Aki  ezzel  egyetért,  kérem, 
kézfelemeléssel jelezze.

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

130/2013. (XI. 27.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta az Adonyi Többcélú 
Kistérségi  Társulás  Társulási  Tanácsának  tevékenységéről  szóló  tájékoztatót.  A 
tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

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

Somogyi Balázs polgármester
Kérem a hozzászólásokat a Perkáta-Nagykarácsony-Aba Általános Művelődési Központ, illetve a 
Perkátai Általános Művelődési Központ időszaki szakmai beszámolójával kapcsolatban. 

Szilasy László képviselő
Elfogadásra  javaslom  a  beszámolót.  Ahogy  a  bizottsági  ülésen  is  elhangzott,  megkérjük  az 
intézményvezetőt,  hogy  egészítse  ki  egy  olyan  pedagógiai  szempontból  értékelhető  szakmai 
beszámolóval, amelyet szükségesnek tartok.

Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom elfogadásra a Perkáta-Nagykarácsony-Aba Általános 
Művelődési  Központ,  illetve  a  Perkátai  Általános  Művelődési  Központ  időszaki  szakmai 
beszámolóját. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

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

131/2013. (XI. 27.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  elfogadta  a  Perkáta-
Nagykarácsony-Aba  Általános  Művelődési  Központ,  illetve  a  Perkátai  Általános 
Művelődési  Központ  időszaki  szakmai  beszámolóját.  A  szakmai  beszámoló  a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi.

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

XI. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
Tizenegyedik  napirendi  pontunk  beszámoló  a  környezet  állapotáról.  Tisztelt  Képviselő-testület, 
Tisztelt Megjelentek! Jelen beszámoló célja, hogy tájékoztatást adjon a település környezetvédelme 
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érdekében  tett  általános  és  speciális  intézkedésekről,  a  környezet  védelmét  szolgáló 
tevékenységekről,  jogszabály  által  előírt  és  teljesített  kötelezettségekről,  Perkáta  Nagyközség 
környezeti állapotáról.

Helyi környezetvédelemmel kapcsolatos általános feladatok
A települési  környezet  védelme  érdekében végzett  illetve  végzendő helyi  feladatok az  alábbiak 
szerint csoportosíthatók:

a) környezet  védelmét  szolgáló  jogszabályok  végrehajtása  és  a  hatáskörbe  tartozó  hatósági 
feladatok ellátása,

b) önkormányzati rendeletek kibocsátása a környezetvédelmi feladatok megoldása érdekében,
c) együttműködés a környezetvédelmi feladatokat ellátó egyéb hatóságokkal,
d) környezeti állapot évenkénti elemzése.

A környezetvédelemmel kapcsolatos szabályozást alapvetően három törvény:
- „a környezet védelmének általános szabályairól” szóló 1995. évi LIII. törvény, 
- „a természet védelméről” szóló 1996. évi LIII. törvény,
- „a  hulladékról”  szóló  2012.  évi  CLXXXV.  törvény  és  ezeknek  végrehajtási 

rendeletei teremtik meg.
E jogszabályokból eredő feladatokat részletesen az önkormányzati hatásköri jegyzék tartalmazza, 
mely terjedelme túlmutat e beszámoló keretein. 

A környezetvédelemmel kapcsolatos helyi szabályozás az alábbi rendeletekre támaszkodik:
- „A temetőkről és temetkezési tevékenységről” szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet
- „A  köztisztaságról  és  környezetvédelemről”  szóló  12/2004.  (VI.  30.)  önkormányzati 

rendelet
- „Az  önkormányzati  környezetvédelmi  alap  létrehozásáról”  szóló  14/2004.  (VI.  30.) 

önkormányzati rendelet
- „A hulladékgazdálkodási tervről” szóló 22/2004. (XII. 21.) önkormányzati rendelet
- „Az állattartásról” szóló 7/2005. (IV. 1.) önkormányzati rendelet
- „A hulladékgazdálkodásról” szóló 21/2007. (XII. 22.) önkormányzati rendelet
- „A közterület használat rendjéről” szóló 11/2008. (XII. 1.) önkormányzati rendelet

„A környezet védelmének általános szabályairól” szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés e) 
pontja, valamint az 51. § (3) bekezdése alapján a nagyközségi környezeti állapotról a rendelkezésre 
álló adatok alapján a következő tájékoztatást adom:

- A településen  a  környezetet  fokozottan  terhelő  ipari,  gazdasági  tevékenység nem folyik. 
Veszélyes hulladék elenyésző mértékben keletkezik, ennek elhelyezése megoldott.

- Az elkerülő út átadása óta a településen átmenő forgalom a töredékére csökkent, jelentősen 
javult tehát a zaj és légszennyezési terhelésünk.

- A  környező  településeken  működő  nagyobb  ipari  és  mezőgazdasági  üzemek  közül  a 
Hungrana  Kft.  és  az  Agrospeciál  Kft.  által  üzemeltetett  biogáz  telep  által  kibocsátott 
légszennyezés  érinti  Perkáta területét.  A belterületen azonban ennek szaghatása ritkán és 
csekély mértékben érzékelhető, a lakosság életminőségét jelentős mértékben nem rontja.

- A települési szilárd hulladék begyűjtését és elszállítását továbbra is a Vertikál Zrt. végzi. 

A  helyi  környezet  megóvása  érdekében  az  önkormányzat  és  a  civil  szervezetek  által  tett 
intézkedések:

- A begyűjtött  szilárdhulladékot  a  közszolgáltató  az adonyi  hulladéklerakó telepre szállítja 
ártalmatlanításra.
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- Nagy  gondot  fordítunk  tereink,  és  intézményeink  környékének  ápolására,  a  köztemető 
gondozására.  A  frekventált  helyeken,  a  buszmegállók  környékén  rendszeresen  takarítási 
munkálatokat végeznek a közfoglalkoztatottak.

- A közfoglalkoztatottak a fűnyírási munkálatok mellett a zöldhulladék, falevelek rendszeres 
összegyűjtésével  biztosítják  a  frekventált  területeken  lévő  környezet  elvárt  színvonalú 
megjelenését.

- 2013. október 5-én a Perkátai Polgárőr Közhasznú Egyesület és a Perkátai Természetvédő 
Egylet  szervezésében  az  elmaradt  TeSzedd  akciót  sikerült  pótolni,  valamint  a  tervezett 
parkrendezései akciót megvalósítani. A programon nagy létszámban képviseltette magát –a 
két szervező egyesületen kívül – a polgármesteri hivatal, a faluüzemeltetés egy csoportja és 
az  általános  iskolás  gyermekek  csoportja.  Az  akció  során  szerzett  tapasztalataink  azt 
mutatják,  hogy  sajnos  sem  a  belterületen,  sem  a  külterületen  nem  csökken  az  illegális 
kommunális hulladék elhelyezés mértéke. Ezt a problémát az önkormányzat önmaga nem 
fogja tudni megoldani, csakis a szennyezést okozók hozzáállásának javulása eredményezhet 
kedvező változást. 

- A  Pénzügyőr  Vadásztársaság  is  végez  minden  évben  takarítási  munkálatokat  civil 
szervezetek bevonásával.

- A Perkátai Természetvédő Egylet fenyő- és diófákat ajánlott fel, a Táncsics Mihály utcai 
újszülött parkokba.

- A  hulladékgyűjtésen  kívül  az  újszülött  parkok  aljnövényzetének  rendbetételére,  a 
megrongált  oszlopburkolatok  kijavítására  és  cseréjére,  valamint  a  2012-es  újszülött  park 
emlékoszlopának befejezésére is sor került. 

- A  Polgármesteri  Hivatal  épülete  mögötti  udvarban  lévő  műemléki  palát  elszállította  és 
megsemmisítette az arra jogosultsággal rendelkező szervezet.

Kérjük  a  tisztelt  megjelenteket,  illetve  rajtuk  keresztül  Perkáta  teljes  lakosságát,  hogy 
környezettudatos  hozzáállásukkal  segítsék  az  önkormányzat  környezetvédelmi  feladatainak 
ellátását,  jelentsék  be  a  polgármesteri  hivatalba  a  tudomásukra  jutott  környezetszennyező 
tevékenységet,  illegális  hulladéklerakást,  hogy minél  gyorsabban  meg  tudjuk tenni  a  szükséges 
intézkedéseket.  Kérem  a  Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy  az  előterjesztést  szíveskedjen 
megvitatni és határozatot hozni. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. 

Szilasy László képviselő
A palával kapcsolatban az elmúlt években elég sokat foglalkoztunk. Annak idején mennyibe került 
a pala és most mennyibe került az elszállíttatása és megsemmisítése?

Somogyi Balázs polgármester
Pontos adatot nem tudok, de írásban fogok válaszolni. Az akkori adat hozzávetőlegesen 5 millió Ft 
összegű tétel volt, amelyet pályázati forrásból nyert az önkormányzat.

Szilasy László képviselő
Szeretném ezt mostani reálértéken is nevesíteni az inflációt figyelembe véve. Körülbelül 10 millió 
Ft nagyságrendben vett a település palát és mennyibe kerül a jelenlegi áron?

Somogyi Balázs polgármester
Az elszállítás és a megsemmisítés díja hozzávetőlegesen 800 000 Ft volt. 

Szilasy László képviselő
Tehát 11 millió Ft-os nagyszerű beruházás volt a jelenlegi áron nézve. Köszönöm szépen.
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Somogyi Balázs polgármester
A pontos választ meg fogom adni. Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom elfogadásra a 
környezet állapotáról szóló beszámolót. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

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

132/2013. (XI. 27.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja a 
lakóhely  környezeti  állapotáról  szóló  beszámolót.  A  beszámoló  a  jegyzőkönyv 
mellékletét képezi.

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

XII. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
Tizenkettedik napirendi pontunk a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázattal kapcsolatos döntéshozatal. 
Eddig zárt üléseken szerepelt ez a téma, de a „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. 
évi  CLXXXIX.  törvény  ezt  nem  teszi  kötelezővé.  A  pályázathoz  történő  csatlakozásról  2013. 
szeptemberében döntött a képviselő-testület. Önkormányzatunk „A” és „B” kategóriában hirdetett 
meg  pályázatot,  illetve  csatlakozott  a  programhoz.  Tíz  hónapon  keresztül  nyújt  támogatást 
önkormányzatunk  a  feltételeknek  megfelelt  diákok  számára.  Az  idei  évben  tizennégy  pályázat 
került benyújtásra, ebből tizenegy támogatandó „A” kategóriás és kettő „B” kategóriás. Tárgyalta a 
Szociális és Egészségügyi Bizottság a pályázatokat.

Szilasy László képviselő
A Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta a beérkező kérelmeket, a pályázó státusza is 
látható az előterjesztésben. Egy pályázótól nem érkezett be papíralapon a pályázat, így őt nem tudta 
támogatni  a  bizottság.  A  bizottság  3 500  Ft  támogatást  javasol  az  „A”  kategóriában  induló 
pályázóknak, 3 000 Ft támogatást a „B” kategóriában induló pályázóknak. Így a költségvetésben 
eddig  szereplő  500 000  Ft  összeget  15 000  Ft-tal  haladja  meg  a  megítélt  támogatás.  Kérem a 
képviselő-testületet, hogy ezt az összeget a költségvetésbe vegye figyelembe.

Somogyi Balázs polgármester
Kérem  a  képviselő-testület  tagjainak  a  hozzászólásait.  Amennyiben  nincs,  egyenként  kell 
szavaznunk a pályázóknak ítélt támogatásról. Aki támogatja Bihari Ádám pályázatának elutasítását, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze.

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

133/2013. (XI. 27.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  úgy határozott,  hogy Bihari 
Ádám (szül. hely,  idő: Székesfehérvár, 1994. február 21., an.: Papp Valéria) Perkáta, 
Széchenyi  I.  u.  2/a.  szám  alatti  lakos  „A”  kategóriájú  Bursa  Hungarica 
Ösztöndíjpályázatát nem támogatja.

A  képviselő-testület  határozata  ellen  fellebbezésnek  helye  nincs.  A  határozat 
felülvizsgálatát jogszabálysértésre való hivatkozással – a határozat kézhezvételét követő 
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30 napon belül – a Székesfehérvári Törvényszéktől lehet kérni. A kereseti kérelmet a 
Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani.
A pert az önkormányzat ellen kell indítani. 

INDOKOLÁS

Bihari Ádám Perkáta, Széchenyi I. u. 2/a. szám alatti lakos elektronikus úton regisztrált 
a  Bursa  Hungarica  Ösztöndíjpályázatra.  A  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási 
Ösztöndíjrendszer 2014. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeinek 6. §-nak 2. 
pontja  értelmében  a  pályázatbeadáshoz  az  EPER-Bursa  rendszerben  pályázói 
regisztráció  szükséges.  A  személyes  és  a  pályázati  adatok  feltöltését  követően  a 
pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk 
a  pályázóknak.  Bihari  Ádám  a  pályázatát  papír  alapon  nem  nyújtotta  be  Perkáta 
Nagyközség Önkormányzatához, ezért a pályázata érvénytelen.
Mindezek alapján a képviselő-testület a pályázót nem támogatja. 

„A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól” szóló 2004. évi 
CXL.  törvény  (a  továbbiakban:  Ket.)  100.  §  (1)  bekezdés  f)  pontja  értelmében  a 
határozat  ellen  fellebbezésnek  helye  nincs.  A  határozat  bírósági  felülvizsgálatának 
lehetőségét a Ket. 100. § (2) bekezdése biztosítja. 

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

Somogyi Balázs polgármester
Javaslom, hogy Kenyér Dániel Attila részére 3 500 Ft ösztöndíjat biztosítson a képviselő-testület. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

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

134/2013. (XI. 27.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  „A”  kategóriájú  Bursa 
Hungarica Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulója keretében Kenyér Dániel Attila (szül. 
hely, idő: Budapest, 1991. november 26., an.: Karácsony Erzsébet) Perkáta, Tanácsház 
u. 2. szám alatti lakost havi 3 500 Ft ösztöndíjban részesíti.

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

Somogyi Balázs polgármester
Javaslom, hogy Kenyér Tibor Gábor részére 3 500 Ft ösztöndíjat biztosítson a képviselő-testület.  
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

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

135/2013. (XI. 27.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  „A”  kategóriájú  Bursa 
Hungarica Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulója keretében Kenyér Tibor Gábor (szül. 
hely, idő: Budapest, 1986. november 20., an.: Karácsony Erzsébet) Perkáta, Tanácsház 
u. 2. szám alatti lakost havi 3 500 Ft ösztöndíjban részesíti.
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Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2013. november 27.

Somogyi Balázs polgármester
Javaslom, hogy Kovács Tamás Imre részére 3 500 Ft ösztöndíjat biztosítson a képviselő-testület. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

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

136/2013. (XI. 27.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  „A”  kategóriájú  Bursa 
Hungarica Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulója keretében Kovács Tamás Imre (szül. 
hely, idő: Dunaújváros, 1990. július 12., an.: Szekeres Erika) Perkáta, Engels F. u. 9. 
szám alatti lakost havi 3 500 Ft ösztöndíjban részesíti.

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

Somogyi Balázs polgármester
Javaslom, hogy Kovács Krisztián Imre részére 3 500 Ft ösztöndíjat biztosítson a képviselő-testület. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

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

137/2013. (XI. 27.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  „A”  kategóriájú  Bursa 
Hungarica Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulója keretében Kovács Krisztián Imre (szül. 
hely, idő: Dunaújváros, 1993. szeptember 7., an.: Szekeres Erika) Perkáta, Engels F. u. 
9. szám alatti lakost havi 3 500 Ft ösztöndíjban részesíti.

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

Somogyi Balázs polgármester
Javaslom, hogy Siba Szilvia részére 3 500 Ft ösztöndíjat biztosítson a képviselő-testület. Aki ezzel 
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

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

138/2013. (XI. 27.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  „A”  kategóriájú  Bursa 
Hungarica Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulója keretében Siba Szilvia (szül. hely, idő: 
Dunaújváros,  1991. augusztus 13.,  an.:  Ihos Mária  Zsuzsanna)  Perkáta,  Zrínyi  M. u. 
29/B.. szám alatti lakost havi 3 500 Ft ösztöndíjban részesíti.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2013. november 27.
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Somogyi Balázs polgármester
Javaslom, hogy Papp Regina Szilvia részére 3 500 Ft ösztöndíjat biztosítson a képviselő-testület. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

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

139/2013. (XI. 27.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  „A”  kategóriájú  Bursa 
Hungarica Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulója keretében Papp Regina Szilvia (szül. 
hely, idő: Dunaújváros, 1993. szeptember 16., an.: Kaszás Szilvia) Perkáta, Alkotmány 
u. 67/A. szám alatti lakost havi 3 500 Ft ösztöndíjban részesíti.

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

Somogyi Balázs polgármester
Javaslom, hogy Nyúl Gábor Alex részére 3 500 Ft ösztöndíjat biztosítson a képviselő-testület. Aki 
ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

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

140/2013. (XI. 27.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  „A”  kategóriájú  Bursa 
Hungarica Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulója keretében Nyul Gábor Alex (szül. hely, 
idő: Dunaújváros, 1991. augusztus 11., an.: Hosszu Magdolna) Perkáta, Rózsa F. u. 78. 
szám alatti lakost havi 3 500 Ft ösztöndíjban részesíti.

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

Somogyi Balázs polgármester
Javaslom, hogy Györffy Máté részére 3 500 Ft ösztöndíjat  biztosítson a képviselő-testület.  Aki 
ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

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

141/2013. (XI. 27.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  „A”  kategóriájú  Bursa 
Hungarica Ösztöndíjpályázat  2014. évi fordulója keretében Györffy Máté (szül.  hely, 
idő: Dunaújváros, 1991. április 13. an.: Dózsa Margit) Perkáta, Lenin u. 41. szám alatti 
lakost havi 3 500 Ft ösztöndíjban részesíti.

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

Somogyi Balázs polgármester
Javaslom, hogy Patai Mercédesz részére 3 500 Ft ösztöndíjat biztosítson a képviselő-testület. Aki 
ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
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A  képviselő-testület  6  igen  szavazattal,  0  nem  szavazattal,  0  tartózkodással  az  alábbi 
határozatot hozza:

142/2013. (XI. 27.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  „A”  kategóriájú  Bursa 
Hungarica Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulója keretében Patai Mercédesz (szül. hely, 
idő: Dunaújváros, 1993. február 20., an.: Schmidt Piroska) Perkáta, Fürst S. u. 38. szám 
alatti lakost havi 3 500 Ft ösztöndíjban részesíti.

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

Somogyi Balázs polgármester
Javaslom, hogy Pavlicsek Patrik részére 3 500 Ft ösztöndíjat biztosítson a képviselő-testület. Aki 
ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

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

143/2013. (XI. 27.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  „A”  kategóriájú  Bursa 
Hungarica Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulója keretében Pavlicsek Patrik (szül. hely, 
idő: Dunaújváros, 1995. július 01., an.: Bokros Helga) Perkáta, Jókai Mór u. 1. szám 
alatti lakost havi 3 500 Ft ösztöndíjban részesíti.

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

Somogyi Balázs polgármester
Javaslom, hogy Czompó Anita részére 3 500 Ft ösztöndíjat biztosítson a képviselő-testület.  Aki 
ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

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

144/2013. (XI. 27.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  „A”  kategóriájú  Bursa 
Hungarica Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulója keretében Czompó Anita (szül. hely, 
idő: Dunaújváros, 1992. december 20., an.: Gránicz Andrea Teréz) Perkáta, Zrínyi M. u. 
29/A. szám alatti lakost havi 3 500 Ft ösztöndíjban részesíti.

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

Somogyi Balázs polgármester
Javaslom, hogy Bogdán Zsolt részére 3 000 Ft ösztöndíjat biztosítson a képviselő-testület. Aki ezzel 
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
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A  képviselő-testület  6  igen  szavazattal,  0  nem  szavazattal,  0  tartózkodással  az  alábbi 
határozatot hozza:

145/2013. (XI. 27.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  „B”  kategóriájú  Bursa 
Hungarica  Ösztöndíjpályázat  2014. évi fordulója keretében Bogdán Zsolt  (szül.  hely, 
idő:  Budapest  IV.  kerület,  1991.  január  09.,  an.:  Horn  Ágnes  Zsuzsanna)  Perkáta, 
Damjanich J. u. 39. szám alatti lakost havi 3 000 Ft ösztöndíjban részesíti.

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

Somogyi Balázs polgármester
Javaslom, hogy Csere István László részére 3 000 Ft ösztöndíjat biztosítson a képviselő-testület. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

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

146/2013. (XI. 27.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  „B”  kategóriájú  Bursa 
Hungarica Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulója keretében Csere István László (szül. 
hely, idő: Dunaújváros, 1996. január 21., an.: Halasi Katalin) Perkáta, Zrínyi M. u. 56. 
szám alatti lakost havi 3 000 Ft ösztöndíjban részesíti.

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

XIII. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
Tizenharmadik  napirendi  pontunk  az  Arany  János  Tehetséggondozó  Programmal  kapcsolatos 
döntéshozatal. Ez egy öt éves pályázati ciklus, melyben az előző évek gyakorlatának megfelelően 
havi 5 000 Ft támogatást nyújt az önkormányzat. Ha valaki nem nyeri el az adott intézménybe való 
felvételt, akkor elesik a támogatástól.

Szilasy László képviselő
A nevelőtestület, a pedagógusok, osztályfőnökök javaslata alapján rendkívüli nevelőtestületi ülésen 
két  gyermeket  támogattunk  a  programban  való  részvételre,  Móker  Marcellt  és  László  Anna 
Veronikát.  Ezt  a két gyermeket  javaslom elfogadásra a képviselő-testületnek.  Más javaslat  nem 
érkezett.

Somogyi Balázs polgármester
Kérem a képviselő-testület  tagjainak a hozzászólásait.  Amennyiben nincs, javaslom a képviselő-
testületnek,  hogy  Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Móker  Marcell  8.  osztályos  tanuló 
részvételét  öt  éven  keresztül  havi  5 000  Ft-tal  támogassa  az  Arany  János  Tehetséggondozó 
Programban. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
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A  képviselő-testület  6  igen  szavazattal,  0  nem  szavazattal  és  0  tartózkodással  az  alábbi 
határozatot hozta:

147/2013. (XI. 27.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  benyújtja  pályázatát  a 
Hátrányos  Helyzetű  Tanulók  Arany  János  Tehetséggondozó  Programjában  való 
részvételre.
A Képviselő-testület támogatja, hogy Móker Marcell 8. osztályos tanuló (szül. hely, idő: 
Székesfehérvár, 1999. 11. 13., an.: Dózsa Margit) Perkáta Nagyközség képviseletében 
részt  vegyen  a  Hátrányos  Helyzetű  Tanulók  Arany  János  Tehetséggondozó 
Programjában.
Az Önkormányzat  vállalja,  hogy az  általa  delegált  diák  számára  a  programban  való 
részvétel  idejére  (maximum  5  tanévre,  tanévenként  10  hónapra)  5 000  Ft  havi 
ösztöndíjat biztosít.
A Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy a  pályázatot  a  határozattal  együtt 
határidőre a tanuló által az első kiválasztott középiskola részére küldje meg.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2013. december 12.

Somogyi Balázs polgármester
Javaslom a képviselő-testületnek, hogy Perkáta Nagyközség Önkormányzata László Anna Veronika 
8.  osztályos  tanuló  részvételét  öt  éven  keresztül  havi  5 000  Ft-tal  támogassa  az  Arany  János 
Tehetséggondozó Programban. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

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

148/2013. (XI. 27.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  benyújtja  pályázatát  a 
Hátrányos  Helyzetű  Tanulók  Arany  János  Tehetséggondozó  Programjában  való 
részvételre.
A Képviselő-testület támogatja, hogy Lukács Anna Veronika 8. osztályos tanuló (szül. 
hely,  idő:  Budapest,  1999.  09.  22.,  an.:  Kőszegi  Mónika)  Perkáta  Nagyközség 
képviseletében  részt  vegyen  a  Hátrányos  Helyzetű  Tanulók  Arany  János 
Tehetséggondozó Programjában.
Az Önkormányzat  vállalja,  hogy az  általa  delegált  diák  számára  a  programban  való 
részvétel  idejére  (maximum  5  tanévre,  tanévenként  10  hónapra)  5 000  Ft  havi 
ösztöndíjat biztosít.
A Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy a  pályázatot  a  határozattal  együtt 
határidőre a tanuló által az első kiválasztott középiskola részére küldje meg.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2013. december 12.

XIV. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
Tizennegyedik napirendi pontunk a DIT UMVP III. tengely Falu- és tanyagondnoki szolgáltatás 
fejlesztéséhez kapcsolódó pályázat  benyújtásához döntések meghozatala.  Az anyag kiküldésekor 
más információk álltak rendelkezésünkre. Most egy határozati javaslat került a képviselő-testület 
elé. A pályázat november 25-én nyílt meg és november 27-én be is zárult. Javaslom a képviselő-
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testületnek, hogy a határozatot fogadja el, ha mégis megnyílna a pályázat, akkor be tudjuk nyújtani.  
Önkormányzatunk egy buszra pályázott  volna.  A pályázati  kiírásban szerepelt  egy katalógus is, 
amelyben különböző Volkswagen típusú nyolc és kilenc személyes kisbuszok szerepeltek. Nettó 10 
millió  Ft  támogatást  tudna  megnyerni  az  önkormányzat,  az  áfa  összeget  az  önkormányzatnak 
kellene vállalnia. A határozat arról szól, hogy 2 700 000 Ft összegű önrészt vállal az önkormányzat 
a 2014. évi költségvetés terhére, amennyiben sikerrel jár a pályázat. Másrészt egy szakmai program 
benyújtása is szükséges ehhez az önkormányzat által ellátott feladatokról, amelyek lakossági igényt 
és  civil  segítséget  is  adnának.  Szerepelne  akár  a  kistérségi  okmányirodába  való  eljutás  heti 
rendszerességgel  ingyenesen  perkátai  lakosoknak,  különböző  egészségügyi,  szociális 
szolgáltatásokon való segítés. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben 
nincs, javaslom a képviselő-testületnek a határozati javaslat elfogadását. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze.

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

149/2013. (XI. 27.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata  Képviselő-testülete  támogatja  a DIT ÚMVP III. 
tengely  Falu-  és  tanyagondnoki  szolgáltatás  fejlesztéséhez  kapcsolódó  pályázat 
benyújtását,  melynek  2  700  000  Ft  összegű  önrészét  (áfa)  a  2014.  évi  költségvetés 
terhére biztosítja.
A képviselő-testület támogatja a pályázat megvalósításához szükséges szakmai program 
benyújtását.

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

XV. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
Tizenötödik napirendi pontunk az egyebek. Az önkormányzat Perkáta-Nagykarácsony-Aba ÁMK 
néven társulást  tartott  fenn 2012. december 31-ig oktatási  és óvodai nevelési  feladatokra.  2013. 
június 30-ig pedig óvodai nevelési feladatokra. Azóta folyamatosan végezzük a településekkel az 
elszámolást. Az abai tárgyalások még folynak, a nagykarácsonyi önkormányzattal az elszámolásunk 
nagyrészt  nyugvópontra  kerül.  Ezen  a  héten  Nagykarácsony  képviselő-testülete  is  tárgyalja 
ugyanezt a határozati javaslatot, miszerint az elszámolás során 1 466 223 Ft-tal az egyenleg felénk 
billenne,  tehát  ennyi  hozzájárulást  kell  megfizetnie  Nagykarácsonynak.  A  Pénzügyi  Bizottság 
tárgyalta a határozati javaslatot.

Rajcsányi László József képviselő
A Pénzügyi Bizottság tudomásul veszi és várjuk, hogy mikor fizetnek.

Somogyi Balázs polgármester
Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a 
határozati javaslatot. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
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A  képviselő-testület  6  igen  szavazattal,  0  nem  szavazattal,  0  tartózkodással  az  alábbi 
határozatot hozza:

150/2013. (XI. 27.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  a  41/2013.  (IV.  25.)  számú  Képviselő-testületi 
határozata  alapján  a  Perkáta-Nagykarácsony-Aba  Köznevelési  Intézményi  Társulást, 
illetve a Perkáta-Nagykarácsony-Aba Általános Művelődési Központot megszűntette.

A társulás  megszűnésével  kapcsolatos  egyeztetett  elszámolás  alapján  Nagykarácsony 
Község  Önkormányzata  által  Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  részére  fizetendő 
összeg 1 466 223.- forint.

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete kijelenti,  hogy az elszámolás 
végösszegének  pénzügyi  teljesítése  után  a  Perkáta-Nagykarácsony-Aba  Köznevelési 
Intézményi  Társulással  kapcsolatban  Nagykarácsony  Község  Önkormányzatával 
szemben további követelése nincs, az elszámolást lezártnak tekinti.

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

Dr. Lakos László jegyző
Az  abai  elszámolással  kapcsolatban  szeretném  kiegészíteni  Polgármester  Úr  tájékoztatóját.  Az 
elszámolás számszaki része az, amiben még nem tudtunk megállapodni, de az elvekben igen. Van 
egy olyan pótlólagosan benyújtott normatíva igénylés a Magyar Államkincstár felé, amit még nem 
fizettek ki, így pontosan nem lehet forintosítani, de az elszámolás többi részében egyetértettünk.

Somogyi Balázs polgármester
A múlt  ülésen  beszámoltam arról,  hogy október  1-jétől  az  iskolában megalakult  az  intézményi 
tanács,  amelynek tagja a KLIK képviselője,  az önkormányzat  képviselője,  a  nevelőtestület  által 
delegált tag, a szülői szervezet delegált tagja, az egyházközség delegált tagja. A tanács elnökének 
Pavlicsek Zsoltot választották. Az önkormányzat képviseletét az alakuló ülésen én láttam el, ezért 
határozat meghozatala szükséges arról, hogy a képviselő-testület  felhatalmazza az önkormányzat 
képviseletére  jogosult  személyt  a  képviseletre  ebben  a  témában.  Kérem  a  képviselő-testület 
tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom a képviselő-testületnek, hogy delegáljon a 
szervezetbe. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

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

151/2013. (XI. 27.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Somogyi Balázs 
polgármestert,  hogy  az  intézményi  tanácsban  képviselje  Perkáta  Nagyközség 
Önkormányzatát.

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

Somogyi Balázs polgármester
Az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét is határozatba kell foglalni. 
A képviselő-testület tagjainak a megválasztásukat követő időszakban illetve minden naptári évben 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek kell eleget tenniük. Határozatba kell foglalnunk, hogy a 
képviselők e kötelezettségüknek eleget tettek. Eddig a Pénzügyi Bizottság elnöke adott tájékoztatást 

26



a kötelezettség teljesítéséről, amelyet Rajcsányi László képviselő úr a januári ülésen meg is tett, de 
határozat nem született róla. 

Dr. Lakos László jegyző
A  jogszabály  előírja,  hogy  minden  év  január  31-éig  minden  képviselő-testületi  tagnak 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének kell eleget tennie, ellenkező esetben elvesztik képviselői 
jogosultságukat. 

Somogyi Balázs polgármester
Javaslom  a  képviselő-testületnek,  hogy  vegye  tudomásul  azt,  hogy  minden  képviselő 
vagyonnyilatkozat-tételi  kötelezettségének  eleget  tett.  Kérem  a  képviselő-testület  tagjainak  a 
hozzászólásait. 

Laki Ferenc képviselő
Elveszti a képviselői jogosultságát?

Dr. Lakos László jegyző
Igen, ha nem tesz eleget a kötelezettségének.

Laki Ferenc képviselő
Nem annyi, hogy nem jöhet testületi ülésre?

Dr. Lakos László jegyző
A jogainak a gyakorlását azzal gyakorlatilag elveszíti.

Laki Ferenc képviselő
Véglegesen?

Dr. Lakos László jegyző
Nem, addig, amíg nem tesz eleget kötelezettségének.

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

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

152/2013. (XI. 27.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  tudomásul  veszi,  hogy 
határidőre minden képviselő-testületi  tag eleget tett 2012. évi vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségének.

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

Somogyi Balázs polgármester
Kérdezem a képviselő-testület tagjait, hogy egyebek napirendi pontban van-e kérdés, hozzászólás?

Laki Ferenc képviselő
Az utolsó ülésen elhangzott,  hogy kétszer 10 millió Ft fejlesztés van. Kijelentetted,  hogy ennek 
Bogó Anikó a képviselője. Én beszéltem vele és azt mondta, hogy nem vállalta el ezt a feladatot, 
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csak  van  valami  kulturális  része,  azt  megcsinálja,  és  akkor  befejezte.  Ezt  mondta  a  kastély 
főbejárata előtt. Akkor most mi az igazság? 

Somogyi Balázs polgármester
Az ő nyilatkozatát nem tudom bírálni, de majd rákérdezek. Három pályázatot is nyertünk, de az 
egyik  pályázatot  az  önkormányzat,  a  másikat  a  Perkátai  Sportegyesület  kezeli.  A  koordinálást 
jelenleg is Bogó Anikó végzi, ellentétes információról nem tudok. 

Szilasy László képviselő
Tényleg érdemes eljönni bizottsági ülésre. Az ÁMK beszámolójával kapcsolatban itt volt az Anikó 
és tudtál volna tőle kérdezni, ott van minden érdekelt fél.

Laki Ferenc képviselő
Köszönöm a tanácsot.  Jól megcsinálták a sport  tábort  a gyerekeknek.  Van egy kérdésem feléd. 
Tavaly volt a mikulás kupa a gyerekeknek, a Benke Zoltán szervezte. Azt hallottam, hogy elmarad.

Szilasy László képviselő
Igen. El fog maradni.

Laki Ferenc képviselő
Rendben van, hogy elmarad, de a felnőtteknek ugyanabba a tornaterembe miért lesz megtartva?

Szilasy László képviselő
Én nem tudok róla, hogy meg lesz tartva.

Laki Ferenc képviselő
Én beszéltem tegnap a Jutkával és ő azt mondta, hogy meg lesz tartva. 

Szilasy László képviselő
Az, hogy megtartják a felnőttek a tornateremben nem rám tartozik, mi az épület fertőtlenítéséről így 
is úgy is gondoskodunk. Mi a mikulás kupát azért nem tartjuk meg, mert 50-80 gyerek lesz egy 
helyen. Az, hogy a felnőttek hogyan vállalják be ezt a rizikót, hogy ők együtt lesznek, nekünk ebbe 
az  a  dolgunk,  hogy  az  épületet  fertőtlenítsük.  Az  elkövetkezendő  másfél,  két  hétben  a 
legszükségesebb, pályázathoz kapcsolódó rendezvények kivételével minden tömegrendezvényünket 
lemondjuk, elhalasztjuk, egyeztetve az ÁNTSZ szakembereivel.

Laki Ferenc képviselő
Mikor lesz a főiskolán a nyílt nap?

Somogyi Balázs polgármester
2013.  november  28-án  tíz  órakor.  Amennyiben  nincs  több  kérdés,  hozzászólás,  térjünk  át  a 
közmeghallgatásra.

XVI. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
Tizenhatodik napirendi pontunk a közmeghallgatás. Kérdezem a megjelenteket, hogy van-e kérdés, 
hozzászólás? 

Horváth István perkátai lakos
Tisztelt  Polgármester  Úr! Tisztelt  Képviselő-testület!  Ezelőtt  egy éve találkoztunk,  sőt előtte  is. 
Minden évben eljöttünk kérelemmel, de elengedték a fülök mellett, tettek ígéretet, ezt-azt. Semmi 
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értelmét nem láttuk,  hogy most is csak beszélgessünk, ezért ezentúl írásban fogom benyújtani a 
kérelmünket, mert a szó elszáll. Előrehaladás nem történt.

Dr. Lakos László jegyző
Az igaz, hogy a szó elszáll, de a közmeghallgatásról jegyzőkönyv is készül és abban megtalálható a 
hozzászólás  és  annak  lényege,  valamint  az  arra  adott  válasz  is.  Az  ígéretről  én  nem  óhajtok 
nyilatkozni.

Somogyi Balázs polgármester
Horváth  Úrral  sűrűn  értekezünk  a  falu  ügyeiről,  mint  a  közmeghallgatáson  egy  alkalommal. 
Tényleg  van  egy  elmaradása  a  településnek  a  Táncsics  Mihály  utcával  kapcsolatban.  Az  utca 
részleges felújítását likviditási problémák miatt nem tudtuk megvalósítani az idei évben. Mind a 
létszámok miatt,  mind a felszabaduló források, felajánlások miatt  meg tudjuk valósítani jövő év 
elején azt a fejlesztést, amelyet a Táncsics utcai lakosok jó ideje, joggal kérnek.

Kyrylyuk Alla perkátai lakos
A Szilasy Úrtól kérdeznék a mikulás kupával kapcsolatban. Azt mondtad, hogy gyereknek mikulás 
kupa elmarad, de felnőtteknek viszont lesz a betegség miatt. Nem tudom, hogy igaz-e?

Szilasy László képviselő
Igaz.

Kyrylyuk Alla perkátai lakos
Miért marad a felnőttnek, ha a gyerekeknek nem marad?

Szilasy László képviselő
Miért maradna el a felnőttnek?

Kyrylyuk Alla perkátai lakos
De az iskola tornatermében fognak edzeni, nem?

Szilasy László képviselő
A tornatermet mindenképp fertőtleníteni kell.

Kyrylyuk Alla perkátai lakos
Akkor a gyerekeknek miért nem lesz?

Szilasy László képviselő
Azért, mert a gyerekek nagy tömegben vannak együtt,  és nem tudjuk, hogy lefertőtlenítették—e 
magukat. A felnőttek felé viszont nincs hatásunk. Az épületet fogjuk fertőtleníteni, de a felnőtteket 
nem  fogjuk  megkérni,  hogy  fertőtlenítsék  magukat.  De  ha  van  erre  módszere,  akkor  én  azt 
elfogadom. 

Kyrylyuk Alla perkátai lakos
É, mint anya, én így gondolom, hogy ez egy kicsit nem igazságos, hogy a gyerekek tudnak arról, 
hogy a nagyok fognak mikulás kupát játszani.

Szilasy László képviselő
Szerintem így jó, hogy a gyerekeknél megelőzzük azt, hogy a fertőzés tovább ne terjedjen. 

Kyrylyuk Alla perkátai lakos
Eszerint még hatodikáig még mindig betegek leszünk?

29



Szilasy László képviselő
Biztos utána járt ennek. A rühatka megjelenésére kettő-hat hét a lappangási idő. Jelen pillanatban 
van az iskolában rühatkával fertőzött gyerek. Még másfél hét múlva is bőven ott lehetünk, hogy a 
gyerekekbe  van  rühatka.  Az  eltolást  három-négy  hétben  fogjuk  meghatározni.  Minden 
gyermekrendezvényt el fogunk tolni.

Kyrylyuk Alla perkátai lakos
Ezt a mikulás kupa játékot véglegesen kitöröltük?

Szilasy László képviselő
Ezt majd nem mikulás kupának fogják hívni, hanem másnak. 
 
Somogyi Balázs polgármester
Ezt a kérdést Laki képviselő úr is feltette már. A gyerekek és a felnőttek között a versenyszisztéma 
más.  Egyeztetve  az  oktatási  intézménnyel,  történt  meg  a mikulás  kupa elhalasztása.  Kérdezem, 
hogy  van-e  egyéb  kérdés,  hozzászólás?  Amennyiben  nincs  több  hozzászólás,  a  testületi  ülést 
bezárom.

Több  hozzászólás  nem  hangzott  el,  Somogyi  Balázs  polgármester  a  testületi  ülést  19:07 
perckor bezárta.

Somogyi Balázs Dr. Lakos László
   polgármester           jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

       Szilasy László                  Kovács Ferenc
                képviselő                  képviselő 
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