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Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
JEGYZŐKÖNYV
Készült: A 2013. december 18-án 17:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal ülésterme
Jelen vannak:
Somogyi Balázs polgármester, dr. Tóth Ferenc, Rajcsányi László József, Kovács Ferenc,
Szilasy László, Ujfalusi Pál képviselő-testületi tagok
Dr. Lakos László jegyző
Somogyi Balázs polgármester
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mivel hat fő testületi tag jelen van. Jegyzőkönyv
hitelesítőknek javasolom Kovács Ferenc és Szilasy László képviselő-testületi tagokat, amennyiben
a képviselő-testületnek nincs ellenvetése.
Somogyi Balázs polgármester
A napirendben két módosítást javaslok. Javaslom, hogy a hatodik és a tizenkettedik napirendi
pontot vegyük le a napirendről. A hatodik napirendi pont a tegnapi parlamenti ülés után okafogyottá
vált, míg a tizenkettedik napirendben szereplő 2014. évi I. félévi üléstervet a következő ülésen
terjeszteném a képviselő-testület elé. 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:
153/2013. (XII. 18.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a módosított
napirendet az alábbiak szerint:
1. Polgármesteri beszámoló az aktuális eseményekről
2. Perkáta Nagyközség Településrendezési Terve III. számú módosításának elfogadása
és „a helyi építési szabályzatról” szóló 10/2010. (IX. 23.) önkormányzati rendelet
módosítása
3. Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2013. évi költségvetésének megállapításáról
szóló 1/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosítása
4. „A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról” szóló 15/2012. (X. 25.)
önkormányzati rendelet módosítása
5. „A helyi adókról” szóló 20/2007. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosítása
6. Perkátai ÁMK intézményvezetői pályázat kiírásával kapcsolatos döntéshozatal
7. Folyószámlahitel megújításával kapcsolatos döntéshozatal
8. Javaslat Dr. Szűcs Mihály háziorvos finanszírozására
9. Beszámoló a Faluház 2013. évben megrendezett rendezvényeiről
10. A bérüzemeltetett víziközművek 2014. évi fejlesztési javaslatának megtárgyalása
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11. Egyebek
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2013. december 18.
I. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Első napirendi pont a polgármesteri beszámoló az aktuális eseményekről. 2013. november 27-én
megalakult Perkátán a Helyi Agrárgazdasági Bizottság. A jogszabály kötelezővé tette az
agrárkamarai tagságot, a megyei kamarák pedig kezdeményezték az agrárgazdasági bizottságok
megalakítását. Az összes perkátai Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági es Vidékfejlesztési kamarai
tag (közel 100 fő) alapítója és tagja a Helyi Agrárkamarai Bizottságnak, amely az ülésen kimondta a
megalakulást. Megyei elnök, Kiss Norbert Ivó Úr nyitotta meg és vezette az ülést. Polgármesterként
köszöntöttem a jelenlevőket. Az alakuló ülésen megválasztották a vezetőséget, elnöknek ifj.
Horváth Árpádot, vezetőségi tagoknak Kertész Györgyöt és Siba Ignácot választotta meg a tagság.
Az ülés további részében számos ügyről esett szó, mint például a vízi társulati munkálatokról vagy a
kamarai támogatásokról.
2013. november 28-án a Perkatai SE egészségfejlesztő TÁMOP pályázata keretében előadást tartott
Bogóné Plasek Krisztina védőnő, Bógó Anikó intézményvezető és Molnár V. József történész. A
programon jelentős számú vendég vett reszt, sokan Perkátán kívülről is.
2013. november 28-án 30 milliárd 466 millió forintot kapott 1875 önkormányzat a
működőképessége megőrzésére, jelentette be Tállai András, a Belügyminisztérium önkormányzati
államtitkára pénteki sajtótájékoztatóján Budapesten. Ezen belül a 2013. november 26-i döntés
értelmében Perkáta Nagyközség Önkormányzata a Fejér Megyei települési önkormányzatok közül
az 5. legnagyobb összeget kapta, 40 millió forintot. A támogatás 2013. december 3-án érkezett meg
a bankszámlánkra, amelyből az önkormányzati és intézményi kintlévőségeinket teljesítettük.
2013. december 1-jén és 8-án a Perkátai Régiséggyűjtő Egylet és partnerei szervezésében
megkezdődött az adventi programsorozat, amelynek keretében épített istállót és jászolt készítettek,
ahol állatsimogatást is szerveznek minden vasárnap, illetve Perkáta karácsonyfáját is feldíszítették.
Az első adventi vasárnap a Kastélyban kiállítást is létrehoztak a perkátai családoknál levő
szentképekből. Utána Pámer Ottó plébános áldást mondott az adventi koszorúnál, majd perkátai
gyermekek és fiatalok mondtak verset, valamint énekkel, tánccal fellépett a Ne verd fel a port
együttes. A második hétvégén Horváth Dóra mondott verset, és koncertet adott a Perkátai
Nyugdíjasok Baráti Köre Egyesület Rozmaring Népdalköre. Minden hétvégén az egyesület tagjai
gyújtják meg az adventi gyertyát.
2013. december 3-án a perkátai József Attila Nagyközségi Könyvtár és Művelődési Ház a Perkátai
Irodalmi Antológia könyvbemutatójának adott helyet. A Perkátai Irodalmi Kör tagjai heti
rendszerességgel találkoznak a könyvtárban és egymás műveit olvassak, méltatják, javítják,
véleményezik. A TÁMOP 3.2.4-11/1-2012-0040 azonosító számú, Ötvenhat ok, amiért érdemes
olvasni Perkátán című pályázat keretében sikerült kiadni válogatott verseiket, illetve külsős perkátai
alkotók is helyet kaptak a kiadványban. Tizenkét szerző - Varju Ferenc, Gergacz Maria, Mészáros
Zsuzsanna, Kapócs Mihály, Kovács Ica, Szabó Terézia, Fülöp Irén, Pavlicsek Zsolt, Glász
Gabriella, Bogó Anikó, Jákli Dóra, Pavlicsek Patrik verse olvasható a Perkátai Irodalmi
Antológiában. A megnyitón polgármesterként köszöntöttem az Irodalmi Kör tagjait, majd Lászlóné
Szabó Edit a könyvtár vezetője bemutatta azt a pályázatot, ami lehetővé tette az Antológia
megjelenését. A szakmai bemutatást Lackfi János, József Attila díjas kortárs költő, író,
irodalomtörténész, műfordító vállalta. Lackfi János a perkátai alkotókkal a kiadvány összeállítása
előtt is találkozott, jó tanácsokkal látta el őket.
2013. december 4-én az önkormányzat által megbízott Energia Program Kft. munkatársaival
előkészítettük a támogatási szerződéshez szükséges dokumentumokat a KEOP-5.5.0/B kiírásban
Perkáta Nagyközség Önkormányzat intézményeinek épületenergetikai fejlesztései megújuló
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energiaforrás hasznosítással kombinálva című pályázatban. Ennek keretében 171.446.186 Ft
támogatást kaptunk a 201.701.395 Ft-os projektben, így közel 30 millió forint lesz az önrészünk,
illetve az előkészítés költségei is terhelnek minket hozzávetőlegesen 8 millió forint összegben.
2013. december 6-án Szent Miklós ünnepén az óvodába és az iskolába is ellátogatott a Mikulás,
ahol az önkormányzati és a francia mikulási ajándékok átadása is megtörtént. Az önkormányzati
Mikulás mellett az óvodai Mikulás is ellátogatott a gyermekekhez, majd délután a FÜPE által
szervezett rendezvényen az óvodába és Perkáta utcáira is ellátogatott a Mikulás. A francia
testvérkapcsolatban megszokott Mikulás-program ajándékait eljuttatta hozzánk Saint-Maximin,
ahogy önkormányzatunk is eljuttatta ajándékát a Saint-Maximin-ban élő gyermekekhez.
Testvértelepülésünk által felajánlott ruhákat a Francia turka jótékonysági gyűjtés keretében
december 16-án kerülnek kiosztásra, ahol a felajánlott adományokat az óvoda javára kerülnek
felajánlásra.
2013. december 6-án a Kormány az 1611/2013. (IX. 5.) Korm. határozatban döntött a szociális
tűzifa biztosításáról, amelyet kiegészített az 57/2013. (X. 4.) belügyminiszteri rendelet.
Önkormányzatunk is pályázott, amely sikeres volt és önkormányzatunk 1.237.488 Ft támogatást
kapott, melyet 81 erdei m3 keménylombos tűzifa vásárlására használhattunk fel. A támogatás a
12.000 Ft + ÁFA összeg m3-enként, míg az önkormányzatot terhelte az önrész 2.000 Ft + ÁFA
összegben m3-enként, illetve tűzifa beszállítási és az ügyfelekhez való kiszállítási költsége is. A
belügyminisztériumi rendelet meghatározta az árat, illetve a beszerzési helyet is, Fejér Megyében
egyedüliként a Vadex Zrt.-t jelölte meg. Perkáta Nagyközség Önkormányzata képviselő-testülete az
októberi ülésen megalkotta a szociális célú tűzifa támogatás elbírálásáról szóló rendeletet. A mai
napig több mint 170 kérelem érkezett. A kérelmeket a beérkezés sorrendje alapján bíráltuk el,
illetve december 6-ig a kiszállítás is megtörtént a támogatott 82 kérelmezőnek (a pályázat 81,2 m 3
támogatást adott, az utolsót egészíti ki az önkormányzat egész köbméterre).
2013. december 13-án a Dunaújvárosi Járási Hivatal égisze alatt működő Népegészségügyi
Intézethez tartozó védőnők (Dunaújvárosi, Sárbogárdi és Martonvásári járás) Perkátán tartják
értekezletüket, amelyet Dózsáné Dr. Sasvári Ildikó nyit meg és polgármesterként köszöntöm a
jelenlevőket. Oklevél átadására kerül sor Bitó Istvánné, Marika néni volt perkátai védőnőnek,
gyémántdiplomája alkalmából. A következő időszak eseményei. 2013. december 14-én a Perkátai
Nyugdíjasok Baráti Köre Egyesület Luca-napi nyugdíjas találkozója lesz a tornateremben. 2013.
december 15-én a harmadik adventi vasárnap a templomkertben, ahol fellép az iskola énekkara és
pedagógusai. 2013. december 16-án Francia turka. 2013. december 22-én Perkáta Karácsony 2013
nevű rendezvény kerül megrendezésre a templomkertben, fellépnek az iskolás gyermekek
karácsonyi műsorukkal és a Rozmaring Népdalkör. Kérdezem a képviselő-testület tagjait, hogy vane kérdés, hozzászólás az elhangzottakhoz. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a polgármesteri
beszámolót. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
154/2013. (XII. 18.) 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. december 18.
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II. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Második napirendi pontunk Perkáta Nagyközség Településrendezési Terve III. számú
módosításának elfogadása és „a helyi építési szabályzatról” szóló 10/2010. (IX. 23.) önkormányzati
rendelet módosítása. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendet.
Rajcsányi László József képviselő
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.
Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom elfogadásra Perkáta Nagyközség Településrendezési
eszközeinek III. számú módosítását. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
155/2013. (XII. 18.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta Perkáta Nagyközség
Településrendezési Eszközeinek III. számú módosítását.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2013. december 18.
Somogyi Balázs polgármester
Javaslom elfogadásra „a helyi építési szabályzatról” szóló 10/2010. (IX. 23.) önkormányzati
rendelet módosítását. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi
rendeletet alkotja:
15/2013. (XII. 19.) képviselő-testületi rendelet
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta „a helyi építési
szabályzatról” szóló 10/2010. (IX. 23.) önkormányzati rendelet módosítását. A rendelet
a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
III. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Harmadik napirendi pontunk „Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2013. évi költségvetésének
megállapításáról” szóló 1/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosítása. A rendeletet a
Pénzügyi Bizottság az ülés előtt tárgyalta.
Rajcsányi László József képviselő
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.
Somogyi Balázs polgármester
Kérem a képviselő-testület tagjainak hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra
„Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2013. évi költségvetésének megállapításáról” szóló rendelet
módosítását. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi
rendeletet alkotja:
16/2013. (XII. 19.) képviselő-testületi rendelet
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta „Perkáta Nagyközség
Önkormányzata 2013. évi költségvetésének megállapításáról” szóló 1/2013. (II. 21.)
önkormányzati rendelet módosítását. A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
IV. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Negyedik napirendi pontunk „a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról” szóló 15/2012. (X.
25.) önkormányzati rendelet módosítása. A szociális rendelet módosítása a szociális törvény
változása miatt szükséges. Az eddigi átmeneti segély változni fog, önkormányzati segély néven fog
tovább funkcionálni. Az önkormányzati segély magában foglalja a krízis segélyt, az átmeneti
segélyt és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, valamint a temetési segélyt. Az önkormányzati
segély elbírálása polgármesteri hatáskörbe fog kerülni. Az önkormányzati segély összege
megegyezik a mostani krízis segély összegével, azaz 4 000 Ft-tal. Amennyiben valaki az
önkormányzati segély feltételeinek megfelel, a 4 000 Ft-os segély helyett 6 000 Ft-os
gyógyszersegélyt is igénybe tud venni. Az elemi kár miatt nyújtott önkormányzati segély összege
50 000 Ft-ig terjedhet. A temetési segély összege az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez
való hozzájárulásként megállapított önkormányzati segély összege a helyben szokásos legolcsóbb
temetés költségének 10%-a. A rendelet másik részében a függelék módosítására kerülne sor. Ez
arról szólna, hogy a szociális gondoskodás térítési díjának összege módosulna, ahogy láthattuk
intézményvezető asszony előterjesztésében. A közbeszerzésben eldöntött tételeknél a szociális
étkeztetés önkormányzat által kifizetett díja jelentős mértékben nőtt, ezáltal az önkormányzat
ráfordított költségei nagymértékben emelkedtek. Ezzel kapcsolatban készített egy javaslatot
intézményvezető asszony. A javaslatban jelentős díjemelés szerepel az ellátottak esetében.
Javaslom, hogy ezzel kapcsolatban ne hozzunk döntést, mert az általunk elfogadott térítési díjakban
különböző tételek szerepelnek hasonló ellátás esetén. Ezt mindenképpen szeretnénk pontosan
átlátni. A mostani javaslat jelentős térítési díjemelést tartalmaz. Visszatérve a temetési segélyre, a
rendeletmódosítás úgy szól, hogy 10%-a a helyben szokásos legolcsóbb temetési költségének. A
legutóbbi temetés esetében a segély 11 200 Ft volt. Érdemes lenne meghatározni a konkrét összeget.
Dr. Lakos László jegyző
Meg lehet határozni, nincs akadálya, de változhatnak az árak, és akkor a képviselő-testületnek
módosítania kell a rendeletet. Ha százalékosan van meghatározva, akkor erre nincs szükség. A
százalékot a testület 10%-nál magasabban is megállapíthatja, illetve meg lehet állapítani konkrét
összeget is.
Somogyi Balázs polgármester
A mostani döntés arra hatalmazná fel a bíráló személyt, hogy félévente, évente felülvizsgálja,
mennyi a helyben szokásos temetés díja. Lehet, hogy a 10% meghaladja a múltkori 11 200 Ft-ot, de
lehet, hogy alulmúlja. A temetési segélyt az a személy veheti igénybe, aki az önkormányzati segély
feltételeinek megfelel. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.
Dr. Tóth Ferenc alpolgármester
A törvény szerint 10%, ez nem árt, ha benne marad, de egy maximált összeget is meg lehetne
határozni.
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Rajcsányi László József képviselő
Ezt a javaslatot támogatom.
Somogyi Balázs polgármester
A rendelet 11. § (8) pontja úgy módosulna, hogy az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez
való hozzájárulásként megállapított önkormányzati segély összege a helyben szokásos legolcsóbb
temetés költségének 10%-a, de legfeljebb 11 200 Ft.
Köszöntöm Csenkiné Vass Henrietta intézményvezető asszonyt, aki a rendelet egy részét
előkészítette és egy elemzést is készített, illetve egy javaslat is történt részéről a térítési díjakra
vonatkozóan. A rendelet függelékében szereplő térítési díjak jelentősen emelkednének az ellátottak
számára. Ez nagyrészt a minket terhelő fizetési kötelezettségből ered elsősorban. Azért nem
javaslom elfogadni a mai napon, mert szeretnénk rendezni azt a helyzetet, hogy ugyanazért a
szolgáltatásért más szolgáltatási díjat fizetünk a közétkeztetést végző szolgáltató számára. Az
önkormányzati normatíva, amit kapunk ellátottak esetén ebédenként, hozzávetőlegesen 220 Ft, míg
az önkormányzat jelenleg bruttó 904 Ft-ot fizet a vállalkozás számára. Az eddigi térítési díjak
jövedelemarányosan 150 Ft-tól 450 Ft-ig terjedtek. A mostani javaslat, pedig 350 Ft és 550 Ft közé
esne. Az A és a B kategóriák a legérzékenyebbek. Jelentős térítési díjnövelést nem javaslok úgy
meglépni, hogy minden körülményt nem vizsgálunk meg.
Dr. Lakos László jegyző
Az első számú függelékben a támogatás mértékénél szerepel a táblázatban az, hogy az összeg a
normatívát is tartalmazza. Itt az idei évi normatívával, a 220 Ft-tal számoltuk ezeket a térítési
díjakat. A tegnapi nap folyamán az országgyűlés elfogadta a jövő évi költségvetést, de még nem
látjuk, nem tudjuk, hogy a szociális étkeztetés térítési díjainak állami normatívái milyen összegűek.
Ha emelkedik, akkor ez a támogatás mérték nőhet, ezáltal az ügyfél térítési díja csökken. A 10%kos temetési segéllyel kapcsolatban a szociális törvény úgy fogalmaz, hogy minimum 10%. Ha
most azt írjuk, hogy de legfeljebb 11 200 Ft, akkor, ha emelkedik a helyben szokásos legolcsóbb
temetés költése akár két forinttal, akkor módosítani kell a rendeletet. A 11 200 Ft-ot javaslom
magasabb összegben megállapítani, hogy a minimum 10%-ba akkor is beleférjen a támogatás
mértéke, ha emelkedik a temetési költség a jelenlegi fölé. A 8. § (2) bekezdése úgy hangzana a
módosítás után, hogy az alaprendelet 2. számú függeléke helyébe e rendelet 2. számú függeléke lép,
tehát az 1. számú függelék szövegrész kimarad.
Somogyi Balázs polgármester
A jelenlegi legolcsóbb temetés összege jóval alacsonyabb 112000 Ft-nál, így a 11200 Ft-os
támogatást még sokáig nem fogjuk meghaladni. Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom
elfogadásra „a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról” szóló 15/2012. (X. 25.)
önkormányzati rendelet módosítását az említett módosításokkal. Aki ezzel egyetért, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi
rendeletet alkotja:
PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
17/2013. (XII. 19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

„A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL” szóló 15/2012. (X. 25.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az „Alaptörvény” 32. cikk (2)
bekezdésében, valamint „a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról” szóló 1993. évi III.
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törvény 45. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, „Magyarország helyi
önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete „a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról” szóló 15/2012. (X. 25.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: alaprendelet) 1.
§ (2) bekezdésében az „átmeneti segély” szövegrész helyébe az „önkormányzati segély” szövegrész
lép.
2. §
Az alaprendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(3) A döntéshozatalhoz szükséges tényállást a Polgármesteri Hivatal tisztázza. A kérelmező köteles
együttműködni a Polgármesteri Hivatallal a tényállás, illetve szükség esetén a szociális helyzetének
feltárásában. A kérelemhez csatolni kell a kérelmező és családja jövedelmi viszonyairól szóló
igazolásokat és mindazokat a mellékleteket és bizonyítékokat, amelyeket a jogszabályok, illetve e
rendelet az egyes ellátásoknál előírnak, továbbá amelyek az ügy elbírálásához elengedhetetlenül
szükségesek. Vagyoni, jövedelmi viszonyokra vonatkozó nyilatkozat, illetve igazolás benyújtása
esetén az ezek tekintetében a jövedelemszámításnál irányadó időszak: az Sztv. 10. § (2) bekezdés
a)-b) pontjaiban meghatározottak. (A jogszabály szövege megtalálható az 2. számú függelék 16.
pontjában)
3. §
Az alaprendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(5) Nem kell az igénylő szociális körülményeit tisztázni abban az esetben, ha azt már korábban
vizsgálták és nem feltételezhető abban lényeges változás.
4. §
Az alaprendelet 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(6) A Képviselő-testület elé kerülő fellebbezéssel kapcsolatos előterjesztéseknek tartalmaznia kell a
polgármester, illetve a Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslatát.
5. §
Az alaprendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) Az Sztv. rendelkezései alapján Perkáta Nagyközség Önkormányzata a következő pénzbeli
ellátásokat biztosítja:
a) önkormányzati segélyt.
Az alaprendelet Átmeneti segély címe helyébe a következő cím lép: Önkormányzati segély.
6. §
Az alaprendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
11. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli
élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek
részére önkormányzati segélyt nyújt.
(2) Az önkormányzati segély nyújtása pénzbeli ellátás formájában, készpénzben, pénztári
kifizetéssel, utalvánnyal, illetve az igénylő költségének átvállalásával történhet.
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(3) Önkormányzati segélyben az a személy részesülhet, akinek családjában az egy főre számított
havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
130%-át.
(4) Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetnek minősül:
a) a hirtelen fellépő, illetve krónikus betegség, továbbá súlyos vagy életveszélyes
sérüléssel járó baleset miatt bekövetkezett kórházi-, szanatóriumi ápolás,
b) a munkáltató rendes felmondása miatt bekövetkezett munkanélküliség,
amennyiben a kérelmező nem részesül álláskeresési támogatásban,
c) a lakáshasználat jogának tényleges elvesztése, hajléktalanná válás,
d) bűncselekmény, vagy szabálysértés (pl. rablás, lopás, betörés,
következtében elszenvedett létfenntartást veszélyeztető élethelyzet,

stb.)

e) egyedülálló személynek nyugdíjminimum alatti pénzösszeggel büntetésvégrehajtási intézetből történő elbocsátása,
f) 2000 Ft térítési díjat meghaladó gyógyászati segédeszköz beszerzése,
g) szociális válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, és a
gyermek fogadásának előkészítése érdekében felmerült kiadások következtében
elszenvedett létfenntartást veszélyeztető élethelyzet,
h) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás, illetve a gyermek
családba való visszakerülése érdekében felmerült kiadások következtében
kialakult létfenntartást veszélyeztető élethelyzet,
i) nevelési év és tanévkezdés,
j) a gyermek kórházi ápolása,
k) a gyermek betegsége
gyógyszerköltség,

esetén

3000

Ft

összeget

meghaladó,

igazolt

l) elemi kár,
m) temetési kötelezettséggel járó közvetlen hozzátartozó halála.
(5) A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet az esemény bekövetkeztét követő 15
napon belül, tartós állapot esetében annak tartama alatt, nevelési év vagy tanévkezdés esetén
augusztus és szeptember hónapokban vehető figyelembe.
(6) Az önkormányzati segély egyszeri összege 4000 forint, meghatározott időszakra havi
rendszerességgel nyújtott segély esetén havi 4000 forint, gyógyszerköltség átvállalása esetén
legfeljebb havi 6000 forint.
(7) Elemi kár miatt nyújtott önkormányzati segély összege 50000 Ft-ig terjedhet.
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(8) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított
önkormányzati segély összege a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10%-a, de
legfeljebb 11 200 Ft.
(9) A havi rendszerességgel nyújtott önkormányzati segély maximum 6 hónapos időtartamra, de
legfeljebb az állapot fennállásának megszűnéséig állapítható meg.
(10) A gyógyszerköltség átvállalásának feltétele a (4) bekezdésben felsorolt valamely
élethelyzeten túl a kérelmező akut megbetegedése vagy krónikus betegsége havi
gyógyszerköltségének orvosi vénnyel történő igazolása.
(11) Önkormányzati segély kérelem ugyanazon személy részéről ugyanazon okból egyszer,
ugyanolyan okból egymást követően egy naptári éven belül legfeljebb két alkalommal
nyújtható be.
(12) A kérelmet az is előterjesztheti, aki ilyen helyzetről tudomást szerez. Ez esetben a döntésre
jogosult az eljárás hivatalból történő megindításáról intézkedhet.
(13) Az önkormányzati segély iránti kérelmekről a polgármester, a havi rendszerességgel nyújtott
önkormányzati segély iránti kérelmekről a Szociális és Egészségügyi Bizottság dönt a
Képviselő-testület által átruházott hatáskörben.
(14) Sürgősség esetén – ha az igénylő körülményei az azonnali segítséget indokolják – a segély
bizonyítási eljárás nélkül, az igénylő nyilatkozata és a polgármester döntése alapján
kiutalható.
7. §
Az alaprendelet 14. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
(2) A méltányossági jogcímen közgyógyellátás megállapítása iránt benyújtott kérelmekről –
átruházott hatáskörben – a polgármester dönt.
Záró rendelkezések
8. §
(1) Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba és 2014. január 2-án hatályát veszti.
(2) Az alaprendelet 2. számú függeléke helyébe e rendelet 2. számú függeléke lép.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az alaprendelet 1. és 2. számú
melléklete, valamint Perkáta Nagyközség Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi
rendszeréről szóló 2/2006. (II. 1.) számú rendelete.

Somogyi Balázs
polgármester

Dr. Lakos László
jegyző
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V. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Ötödik napirendi pontunk „a helyi adókról” szóló 20/2007. (XI. 30.) önkormányzati rendelet
módosítása. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a rendelet módosítását.
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
helyi adókról” szóló 20/2007. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosítását. Aki ezzel egyetért,
kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi
rendeletet alkotja:
18/2013. (XII. 19.) képviselő-testületi rendelet
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta „a helyi adókról
szóló” 20/2007. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosítását. A rendelet a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
Somogyi Balázs polgármester
Hatodik napirendi pontunk lenne „a temetőkről és a temetkezési tevékenységről” szóló rendelet
módosítása. A parlament a szociális temetésre vonatkozó jogszabály hatályba lépését 2015. január
1-jére módosította, így a rendelet módosítása nem aktuális. A rendelet módosítása arról szólt volna,
hogy a szociális temetés céljára külön parcellát kellett volna kijelölnie az önkormányzatnak. Ez lett
volna a D parcella.
VI. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Hatodik napirendi pontunk a Perkátai ÁMK intézményvezetői pályázat kiírásával kapcsolatos
döntéshozatal. A képviselő-testület tavasszal hozott döntést, melyben eredménytelenné nyilvánította
a Perkátai ÁMK intézményvezetői pályázatának kiírását. A pályázatra összesen egy pályázó anyaga
érkezett be. A jelenleg megbízott intézményvezető megbízatása először 2013. január 1-jétől volt
egy évig érvényben, majd ezt a képviselő-testület 2013. július 1-jétől jövő év június 30-áig terjedő
időszakra változtatta. Javaslom a képviselő-testületnek a Perkátai ÁMK intézményvezetői
pályázatának kiírását változatlan feltételekkel. Kérem a képviselő-testület tagjainak a
hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom, hogy írjunk ki pályázatot a Perkátai ÁMK
intézményvezetői munkakör betöltésére változatlan feltételekkel. Aki ezzel egyetért, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:

156/2013. (XII. 18.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
„Közalkalmazottak jogállásáról” szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 20/A. §-a alapján
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pályázatot hirdet a Perkátai Általános Művelődési Központ intézményvezetői munkakör
betöltésére.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2013. december 18.
VII. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Hetedik napirendi pontunk folyószámlahitel megújításával kapcsolatos döntéshozatal.
Önkormányzatunk folyószámla hitellel rendelkezik, melynek összege 7 000 000 Ft. A határozati
javaslat szerint ismét 7 000 000 Ft összegű kerettel számolnánk. Tállai András államtitkár
sajtótájékoztatóján elhangzott, hogy az önkormányzati adósságátvállalás újabb üteme valósulhat
meg. Az első ütem volt az ötezer főnél alacsonyabb lélekszámú települések esetében a hitelkiváltás.
A második ütem volt az ötezer főnél nagyobb települések esetén 40%-os, illetve 70%-os
hitelkiváltás. Most pedig az egyéb adósságokra is vonatkozik az adósság rendezése. Ebben a
tételben egyrészt a szállítói tartozások, másrészt folyószámlahitel kiváltása szerepelhet. A
folyószámlahitel esetében a december 5-i dátumot fogják figyelembe venni. A mostani
folyószámlahitelünk 2013. december 31-ig él. Számlavezető bankunkkal egyeztettük, hogy a hitel
megújításához képviselő-testületi döntés szükséges. Amennyiben az önkormányzati állami
adósságátvállalás ezt a folyószámlahitelt érinteni fogja, akkor a képviselő-testület ezt a döntését
megváltoztathatja, valamint visszavonhatja. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.
Rajcsányi László József képviselő
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.
Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom elfogadásra a határozati javaslatot. Aki ezzel
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
157/2013. (XII. 18.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1./Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
igénybevételét rendeli el.

folyószámlahitel

A hitel célja: likvid hitel
A hitel összege:

7 000 000 Ft

A hitel futamideje: 2014. január 1. – 2014. december 31.
Hitelfedezet:
Az Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal:

a hitel visszafizetésére, valamint arra, hogy

a futamidő alatti évek költségvetésébe a felvett hitelt és járulékait
betervezi és jóváhagyja.

Az Önkormányzat a hitel fedezeteként ajánlja valamennyi, a
mindenkor hatályos jogszabályok alapján figyelembe vehető költségvetési
bevételének az OTP Bank Nyrt-re történő engedményezését.
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A Testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből, kezességvállalásokból és az
igényelt hitelbõl adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik az 2011. évi
CXCIV. tv. 10. §. /3/ bekezdésében meghatározott korlátozás alá.
2./ Felhatalmazást ad a Polgármesternek, hogy az 1./ pont szerinti feltételekkel történő
hitelfelvétel ügyében eljárjon, és a hitelszerződést az Önkormányzat képviseletében a
Bankkal megkösse.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2013. december 18.
VIII. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Nyolcadik napirendi pontunk dr. Szűcs Mihály háziorvos finanszírozása. 2013. május 31-i hatállyal
a Népegészségügyi Intézet visszavonta dr. Viski Mária működési engedélyét. Helyettesének dr.
Szűcs Mihályt jelölték ki 2013. június 1-jével. Az önkormányzat helyettesítő orvosként szerződést
2013. július 1-jei időponttal tudott kötni dr. Szűcs Mihállyal. A június havi időszakkal
kapcsolatban önkormányzatunk jelezte a Fejér Megyei Egészségbiztosítási Pénztárnak, hogy már
nem dr. Viski Mária látja el az egészségügyi feladatot, illetve helyettest sem biztosított. Erre az
időszakra nem kapott finanszírozást sem dr. Viski Mária, sem dr. Szűcs Mihály. Július 1-jétől az
önkormányzat kapott finanszírozást, mint a feladat ellátója, és ezt továbbítottuk is a doktor úrnak,
viszont a június havi időszakot térítésmentesen látta el. Egy olyan javaslatot terjesztenék a
képviselő-testület elé, hogy az önkormányzat 750 000 Ft támogatást nyújtson dr. Szűcs Mihálynak a
júniusi tevékenysége ellenében. Az önkormányzat további lépéseket tenne annak érdekében, hogy
ezt a finanszírozást valamilyen módon visszakapja. A Pénzügyi Bizottság is foglalkozott a
kérdéssel.
Rajcsányi László József képviselő
Dr. Viski Máriával van még az önkormányzatnak pénzügyi huzavonája. Annak a tartozásnak a
terhére lehetne ezt kompenzálni. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és javasolja elfogadásra a
képviselő-testületnek a 750 000 Ft támogatást.
Dr. Lakos László jegyző
A finanszírozás megvonása Viski doktornőnek, mint vállalkozó háziorvosnak a nem
szerződésszerű, és nem jogszerű tevékenysége, illetve mulasztása miatt történt, vagyis azért, mert
nem biztosított helyettest. Mivel a Népegészségügyi Intézet kijelölte helyettesként dr. Szűcs
Mihályt, ezért dr. Viski Máriától megvonták a finanszírozást. Az önkormányzatnak viszont még
nem volt működési engedélye, azt csak július 1-jétől kapta meg. Az önkormányzati feladatellátást
ezért nem tudták finanszírozni. Az OEP és a mi álláspontunk is az, hogy ennek a finanszírozásnak a
megvonása dr. Viski Máriát terheli olyan szempontból, hogy tőle követelheti ezt az önkormányzat.
Dr. Viski Mária hozzánk intézett levelében követel az önkormányzattól egy kisebb összeget, ami az
ingyenes vérvétel évi 300000 Ft-os önkormányzati támogatásának időarányos részét foglalja
magában. Úgy gondolom, mivel a doktornő tartozik nekünk 750 000 Ft-tal, nyílván, nem kell
kifizetnünk számára a vérvételi támogatás időarányos 125 000 Ft-os összegét.
Dr. Tóth Ferenc alpolgármester
Az igazságérzetemet zavarja, hogy egy tisztességesen elvégzett munkáért az OEP nem hajlandó
fizetni. Megértem, hogy köti őket a szerződés, de azt is tudomásul kell venniük, hogy a feladat
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ellátási kötelezettség az önkormányzatra is visszaszáll, tehát innentől kezdve az önkormányzat felé
tartozik valaki megtéríteni ezeket a költségeket.
Dr. Lakos László jegyző
Az népegészségügyi szakigazgatási szervnek, ha látja, hogy nincs biztosítva az ellátás, akkor
kötelező intézkednie. Ez jogszabályi kötelezettsége, a finanszírozás pedig szerintem az OEP-é. Arra
tehát véleményem szerint nincs esély, hogy ehhez a pénzhez az ÁNTSZ-től hozzájussunk,
legfeljebb az OEP-től. Ezt megyei szinten nem fogjuk tudni érvényesíteni, ezt államtitkári szintre
kell vinni.
Somogyi Balázs polgármester
Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom, hogy 750 000
Ft támogatást nyújtsunk dr. Szűcs Mihály részére a 2013. évi június havi finanszírozás
kompenzálására. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
158/2013. (XII. 18.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 750 000
Ft-tal támogatja a 2013. évi június havi finanszírozás elmaradása miatt a II. számú
háziorvosi körzetben egészségügyi feladatot ellátó dr. Szűcs Mihály helyettesítő
háziorvost
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2013. december 18.
Dr. Lakos László jegyző
Amennyiben a harmadik adósság konszolidációs körben ez egy olyan, az önkormányzat által vállalt
kötelezettségnek fog minősülni, amit a kormány átvállal, akkor szükségtelenné válik a küzdelem.
Megpróbáljuk ilyen módon is érvényesíteni.
IX. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Kilencedik napirendi pontunk beszámoló a faluház 2013. évben tartott rendezvényeiről. Ez
kötelezettségünk a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. felé, aki 2009-ben adta át önkormányzatunk
számára ezt az épületet. Tizenöt éven keresztül beszámolási kötelezettségünk van az épület
hasznosításáról. Az ÁMK megbízott igazgatója készítette a beszámolót. Kérem a képviselő-testület
tagjainak a hozzászólásait.
Szilasy László képviselő
Az anyag leírja, hogy mennyi rendezvény volt idén, de fontosnak tartom megemlíteni, folytatódik a
2008-ban elkezdett hagyomány, hogy a rendezvényeket nem a falu által biztosított költségekkel
teljesíti, hanem pályázatokkal.
Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom elfogadásra a 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:
159/2013. (XII. 18.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a Faluház 2013. évi
hasznosításáról szóló beszámolót. A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2013. december 18.
X. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Tizedik napirendi pontunk a bérüzemeltetett vízi közművek 2014. évi fejlesztési javaslatának
megtárgyalása. Az eddigi években is az önkormányzat számára, a rendszerért, amit használ a
Fejérvíz Zrt., fizetett bérleti díjat. Ez hozzávetőlegesen 7 000 000 Ft körüli összeg. A jogszabály
felhívta a figyelmünket arra, hogy ezt az összeget nem lehet másra fordítani, mint a rendszer
karbantartására. A tavalyi évben egy hasonló problémával keresett meg minket a Fejérvíz Zrt. A
perkátai, szabadegyházi, sárosdi közös tulajdonban levő szennyvíztelep fejlesztési, felújítási
munkálataira fordítaná ezt az összeget. Amennyiben az összeget nem költi el önkormányzatunk erre
a célra, akkor más célokra nem használhatja. A fel nem használt összeg igénybevételével
kapcsolatban megkeressük a Fejérvíz Zrt-t. Az elkészített munkálatok után kell fizetni, az
elkészületlen munkák után nem kell fizetnünk. Amennyiben nem költjük el a bérleti díj összegét,
akkor javaslom, hogy külön számlán tartsuk, és ha kell, akkor ebből fedezzük azokat a felújításokat,
amelyeket a szolgáltató javasol, vagy az önkormányzat javasol a szolgáltató számára. Javaslom,
hogy fogadjuk el a bérüzemeltetett vízi közművek 2014. évi fejlesztési javaslatát. Kérem a
képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.
Rajcsányi László József képviselő
A Pénzügyi Bizottság javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek a fejlesztési javaslatot.
Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom elfogadásra a bérüzemeltetett vízi közművek 2014.
évi fejlesztési javaslatát. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
160/2013. (XII. 18.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a bérüzemeltetett vízi
közművek előterjesztés szerinti 2014. évi fejlesztési javaslatát.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2013. december 18.
XI. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Tizenegyedik napirendi pontunk az egyebek. A múlt ülésen arról döntött a képviselő-testület, hogy
ha lehetősége lesz az önkormányzati működőképességet megőrző támogatási keretből karácsonyi
csomagot biztosítani 539 perkátai szépkorúnak, akik 1947. december 31-ig születtek, akkor
megvalósítja. Megkerestem az összes perkátai élelmiszer-kereskedelemmel foglalkozó vállalkozót,
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hogy egyenlő arányban vállalnák-e az 539 fő szépkorú személynek karácsonyi csomag elkészítését.
Jeleztem, hogy amennyiben részt vennének, akkor egyenlő arányban lesz szétosztva közöttük az
539 fő. Hat vállalkozás jelezte, hogy ebben a programban részt venne. Konkrét összegben bruttó 2
100 Ft összegű ajánlattal kerestük meg őket. Az elmúlt évben pályázat keretében volt meghatározva
az összeg. Tavaly 1 820 Ft volt a győztes árajánlat. A csomagok kiszállítása jelenleg már zajlik. A
karácsonyi csomagok finanszírozására 1 131 900 Ft összeget kell biztosítania a képviselőtestületnek, erről kell döntést hozni. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.
Amennyiben nincs, javaslom, hogy a karácsonyi csomagok finanszírozására 1 131 900 Ft forrást
biztosítson a képviselő-testület a feladattal nem terhelt pénzmaradvány keret terhére. Aki ezzel
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
161/2013. (XII. 18.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a perkátai Szépkorúak
karácsonyi csomagjára bruttó 1 131 900 Ft összegű keretet biztosít a 2013. évi
költségvetés feladattal nem terhelt pénzmaradvány előirányzata terhére.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2013. december 18.
Somogyi Balázs polgármester
A múlt héten jártunk dr. Szekerczés Anna ügyvédnőnél a tanuszoda ügyével kapcsolatban. A
tanuszoda működtetését nem vette át a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és más állami
intézmény sem. A tavalyi döntés alapján az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás vállalta, hogy a
2013. évben a települések létszámarányos hozzájárulásából 4 000 000 Ft-tal havonta támogatja az
uszoda működését. Ezt a települések augusztus 31-ig nagyrészt megtették, ez irányú
kötelezettségeinket mi is teljesítettük. Jelentős elmaradások vannak az üzemeltetési díj
finanszírozásában. Az üzemeltető vállalkozó bezárta az intézményt november közepén. Az
ügyvédnő javaslata az, Perkáta Nagyközség Önkormányzata hozza meg azt a döntést, hogy a 2013.
december 31. utáni időszakban a tanuszoda fenntartásával kapcsolatos önként vállalt feladatairól
lemond. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.
Dr. Lakos László jegyző
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-a felsorolja az
önkormányzatok kötelező feladatait és a tanuszoda üzemeltetése ebben nem szerepel.
Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom, hogy Perkáta Nagyközség Önkormányzata a 2013.
december 31. utáni időszakban a tanuszoda fenntartásával kapcsolatos önként vállalt feladatairól
mondjon le. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
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162/2013. (XII. 18.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az
Iváncsai tanuszoda működésével kapcsolatos önként vállalt feladatairól 2014. január 1jei hatállyal lemond.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2013. december 18.
Somogyi Balázs polgármester
A múlt ülés közmeghallgatásán jelezte Horváth István Táncsics Mihály utcai lakos, hogy az eddigi
szóbeli kérések után írásos formában is szeretné beadni kérését. A kérésben az szerepel, hogy
fejezze be az önkormányzat a laposi járdát. A lakosok segítségüket is felajánlották, az általuk
balesetveszélyesnek minősített járdalapokat helyükre tették, munkát végeztek azért, hogy az
önkormányzat válláról terheket vegyenek le.
Menetrendi változások történtek az autóbusz közlekedésben Perkáta vonatkozásában. Változások
történtek a Székesfehérvár-Perkáta-Dunaújváros vonalon. Ebben van olyan járat, amely
időpontjának áthelyezése történt vagy új járatot indítottak. A lakosokat hátrányosan érinti, hogy
azok a járatok, amelyek a Győr-Székesfehérvár-Perkáta-Dunaújváros vonalon közlekednek, nem
biztos, hogy mindig végig mennek az egész falun. A felmérés szerint Szegedre három járat megy,
ami megáll Perkátán is. Azokban a járatokban, amelyek Fejér megyén túl mennek, szűkítés történt
2013. december 16-ától. Megkerestem azokat a volán társaságokat, amelyek érintettek ebben a
kérdésben, hogy adjanak tájékoztatást arról, pontosan milyen járatváltozások történtek Perkáta
vonatkozásában, illetve mivel indokolják a járatok áthelyezését, megszüntetését.
Nyolcvan közmunkás kezdte meg tanulmányait Dunaújvárosban, ezáltal jelentősen növelve a
forgalmat. Az elmúlt hetekben komoly káosz alakult ki az autóbusz közlekedésben. Pótló buszokkal
próbálta segíteni az Alba Volán Zrt. a közlekedést. Egy 6:40-es, egy 7:20-as, illetve egy 7:40-es
busz fog indulni. A 7:40-es járatra kell felszállnia az összes közfoglalkoztatott személynek, ezáltal
mentesítve a másik két járatot. Megengedett számukra, hogy esetleg a nyolc órás kezdésről
késsenek. Kérdezem a képviselő-testület tagjait, hogy van-e egyéb kérdés, hozzászólás? Kérdezem
a jelenlévőket, hogy van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, kívánok mindenkinek kellemes
ünnepeket, boldog karácsonyt, sikerekben gazdag boldog új évet.
Több hozzászólás nem hangzott el, Somogyi Balázs polgármester a testületi ülést 18:30
perckor bezárta.

Somogyi Balázs
polgármester

Dr. Lakos László
jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Szilasy László
képviselő

Kovács Ferenc
képviselő
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