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Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A 2014. február 12-én 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
Köszöntöm a képviselő-testület  tagjait,  megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mivel hat fő 
testületi tag jelen van. Laki Ferenc képviselő úr jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv hitelesítőknek 
felkérem  Ujfalusi  Pál  és  dr.  Tóth  Ferenc  képviselő-testületi  tagokat,  amennyiben  a  képviselő-
testületnek nincs ellenvetése. 

Somogyi Balázs polgármester
Írásban  kiküldésre  került  a  mai  ülés  napirendje.  Kérdezem a  képviselő-testület  tagjait,  hogy  a 
napirenddel kapcsolatban van-e javaslatuk, észrevételük, ellenvetésük? Amennyiben nincs, térjünk 
rá az első napirendi pontra. 

I. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
Első napirendi pontunk a Perkátai ÁMK intézményvezetői pályázatával kapcsolatos döntéshozatal. 
Önkormányzatunk az elmúlt évben két alkalommal is meghirdette az intézményvezetői pályázatot. 
Tavaly júniusban volt egy eredménytelen eljárásunk, illetve a képviselő-testület 2013. december 18-
i ülésén határozott az intézményvezetői pályázat ismételt kiírásáról. A pályázat 2013. december 30-
án jelent meg azon a portálon, ahol a különböző, közalkalmazottakkal kapcsolatos álláshirdetéseket 
meg kell hirdetni. 2014. január 31-e volt a pályázatok benyújtási határideje. Ha a döntésünk ma 
eredményes  lesz,  akkor  öt  éves  időtartamra,  2014.  február  17-től  2019.  február  16-ig  terjedő 
időszakra lesz kinevezve az intézményvezető, akit kiválasztunk. Az első pályázati kiírás azért volt 
eredménytelen, mert az egyetlen pályázó visszamondta a pályázatát. A mostani pályázatnál is egy 
pályázattal találkozunk, Bogó Anikó pályázatával. Bogó Anikó jelenleg megbízott státuszban vezeti 
az  intézményt.  2012-től  foglalkozik  a  művelődés  szakterületével  Perkátán.  A  korábbi  Perkáta-
Nagykarácsony-Aba  ÁMK igazgató  helyetteseként,  majd  pedig  az  alapfokú  oktatás  átvételekor 
megbízott igazgatói státuszt kapott a Perkáta-Nagykarácsony- Aba ÁMK-ban. A múltkori pályázat 
visszavonásának az volt  az oka,  hogy Bogó Anikó, aki megbízott  intézményvetőként  dolgozott, 
fiatal kora miatt adminisztrációs akadályokba ütközött, de ez az ok mostanra elhárult. A mostani 
pályázatban látható, hogy bölcsész diplomával rendelkezik, illetve ezen kívül a közművelődésben 
vezetői  minősítést  szerzett.  Az  intézményünk  másik  feladata  az  óvodával  kapcsolatos,  tehát 
pedagógus  vezetői  végzettséget  is  kíván  szerezni.  Kérem  a  képviselő-testület  tagjainak  a 
hozzászólásait. 

Dr. Tóth Ferenc alpolgármester
Idestova  tizenhetedik  éve  vagyok  részese  önkormányzati  oldalról  Perkáta  művelődésének.  A 
pályázati  anyagból  látható,  hogy  az  elmúlt  időszakban  Anikó  vezetése  alatt  számos  pályázati 
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pénzzel gazdálkodhatott  és ráadásul önrész nélküli pályázati  pénzzel. Tudom, hogy ez egy team 
munka és ez nem csak az ő dicsősége, de nyilvánvaló, hogy az ő habitusa feltétlenül kiváltotta ezt a 
gazdag  termését  a  pályázatoknak.  Ez  alatt  az  időszak  alatt  többszöröse  érkezett  be  azoknak  a 
pályázati  pénzeknek,  amelyek  az  előző  időszakban,  az  elmúlt  tizenhét  évben  befolytak.  Ennek 
látszik a gyümölcse, hiszen pezseg a művelődési élet Perkátán, több rendezvény, program, esemény 
zajlik. Ez megerősíti azt a véleményt, hogy ez a pályázat jó és el kell fogadnunk mindenképpen. 

Szilasy László képviselő
Anikó  mellettem  dolgozott.  Ezt  azért  emelem  ki,  mert  nem,  mint  beosztottal  tudtunk  együtt 
dolgozni, hanem ő valóban teljes értékűen kapott lehetőséget arra, hogy vezesse a közművelődést a 
faluban. Úgy gondolom, hogy ebbéli tevékenységét közvetlenül én tudtam megtapasztalni, egyrészt 
valóban egy intézményi együttműködésben, illetve most már párhuzamosan működik az iskola és a 
közművelődés, és én azt gondolom, hogy a szervezeti adminisztrációs különbségen kívül sokat nem 
veszünk észre  abból,  hogy az  ÁMK együtt  van  az  iskolával  vagy nem.  Az  együttműködés  az 
továbbra is ugyanolyan jól működik, mint amikor egy intézményhez tartozott a két terület. Amit 
alpolgármester úr elmondott,  az minősíti  Anikónak az elmúlt  időszakban végzett  tevékenységét, 
hiszen látványos dolgok történtek az elmúlt két évben a közművelődésben, nem csak a művelődési 
házban, hanem községi szinten is. Elolvastam a pályázatát az elejétől a végéig. Egy hibát láttam 
benne, nem a pályázatban, hanem a végzettséget igazoló dokumentumokban. A KNDSZ-szel fel 
kellene venni a kapcsolatot, hogy te nem Bodó Anikó vagy. Ezt szeretném ha javítanák, mert ez egy 
fontos végzettséget igazoló okirat. Ami nekem meggyőző volt, hogy volt alkalmam beszélgetni a 
közművelődési  intézményben  civilként  megjelent  emberekkel  és  nekem  az  volt  az  igazi 
visszaigazolás, hogy az ott lévő emberek azt mondták, hogy véglegesítsük már Bogó Anikót, mert 
ez  nem állapot,  hogy ő  csak  lóg  a  levegőben.  Van  egy olyan  társadalmi  támogatottsága  az  ő 
munkájának, egyéniségének, hogy ez túlmegy ezeken a papírokon. Ezért mindenképp javaslom a 
kinevezését. 

Somogyi Balázs polgármester
Anikó nem csak a közművelődésben dolgozik, vannak egyéb feladatai is. A sportegyesületben is, 
edzőként is dolgozik a településen. Az önkormányzat döntése alapján jelenleg is a Perkátai Hírek 
szerkesztőségének elnökségét is ellátja. A média tevékenysége kibővült azzal, hogy a Dunaújvárosi 
Hírlapnak  is  külsős  tudósítója.  Két  szakdolgozatához  is  Perkátát  és  környékét  kapcsolta.  A 
történelem  szakdolgozata  a  Győry  család  történetéhez  kapcsolódik.  A  közművelődési 
szakdolgozatát az adonyi kistérség közművelődési koncepciójával kapcsolatban írta. Laki Ferenc 
képviselő úr jelezte, hogy ha itt lenne, akkor támogatná a pályázat elfogadását, illetve a kinevezést. 

Rajcsányi László József képviselő
Az Anikó belépésével a falu közművelődésében nagy változás ment végbe.  Annak reményében, 
hogy ez töretlenül megy tovább, természetesen támogatom a kinevezést.

Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben  nincs  több hozzászólás,  aki  támogatja  Bogó Anikó  határozott  időszakra  történő  a 
Perkátai ÁMK intézményvezetői posztra való kinevezését, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

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

15/2014. (II. 12.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Perkátai 
Általános  Művelődési  Központ  intézményvezetőjének  Bogó  Anikót  nevezi  ki  2014. 
február 17-től 2019. február 16-ig terjedő időszakra. 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2014. február 12.
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II. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
Második  napirendi  pontunk  a  szavazatszámláló  bizottságok  megválasztása.  Az  idei  évben 
Magyarországon várhatóan három választás lesz. 2014. április 6-án lesz az országgyűlési választás, 
májusban európai parlamenti választások lesznek, októberben pedig az önkormányzati helyhatósági 
választások. Továbbra is négy szavazókörünk van. A szavazatszámláló bizottság tagjai között civil 
személyek vannak. Őket fogja segíteni egy jegyzőkönyvvezető. A helyi választási iroda lefolytatta 
azokat az egyeztetéseket a tagokkal, hogy ki az, aki továbbra is vállalja a munkát.  Aki nem vállalta, 
lehet, hogy kora, betegsége vagy családi viszonyok miatt nem tudta ezt megtenni. A bizottságok 
beosztását a választási iroda fogja megtenni. A póttagokat körzetekbe osztjuk be, de lehet, hogy az ő 
feladatuk  nem  abban  a  körzetben  fog  megtörténni,  amelyikbe  beosztjuk.  A jelölő  szervezetek 
delegálhatnak  tagokat.  A mostani  eljárás  annyiban  módosul,  hogy  szavazókörönként  nem egy, 
hanem pártonként kettő delegált ülhet be a szavazóköri bizottságokba. Kérem a képviselő-testület 
tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a szavazatszámláló bizottsági 
tagokat és póttagokat. Aki, ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

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

16/2014. (II. 12.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a szavazatszámláló 
bizottsági tagok és póttagok megválasztására tett javaslatot. A javaslat a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2014. február 12.

III. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
Harmadik  napirendi  pontunk  a  2014.  évi  közbeszerzési  terv  elfogadása.  Számos  alkalommal 
foglalkoztunk  a  KEOP  pályázattal,  amely  az  energetikai  korszerűsítés  és  megújuló  energia 
beépítésére vonatkozik  négy intézményben.  Ezzel  kapcsolatosan mindenképp közbeszerzést  kell 
kiírnunk.  A képviselő-testület  a  tavalyi  évben  fogadott  el  egy feltételes  közbeszerzési  eljárást, 
viszont nem került lefolytatásra, mert a pályázati döntés nem született meg. A támogatási szerződés 
szövegszerű  formáját  már  tudtuk  egyeztetni  az  irányító  hatósággal.  A következő  időszakban  a 
pályázat megvalósítását egy közbeszerzési kiírás fogja megelőzni. A kiírás a támogatási szerződés 
aláírásától  is  függ. A szerződésben az szerepel,  hogy a projekt  megkezdésének időpontja  2014. 
március 1-je. Ez nem azt jelenti, hogy az első építési tevékenység megtörténik, hanem a pályázat 
megvalósítását ekkor indítjuk meg. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. 

Szilasy László képviselő
Mikorra várható a befejezés?

Somogyi Balázs polgármester
Két dátum van a befejezésre, az egyik 2014. decembere, illetve az elszámolás ideje 2015. közepe. 
Az  elképzelésünk  az,  hogy  a  nyári  időszakban  valósuljon  meg  a  pályázat  a  két  közoktatási, 
köznevelési intézményben.

Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben  nincs  több  hozzászólás,  javaslom  elfogadásra  a  közbeszerzési  tervet.  Aki  ezzel 
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
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A képviselő-testület  6  igen  szavazattal,  0  nem  szavazattal  és  0  tartózkodással  az  alábbi 
határozatot hozza:

17/2014. (II. 12.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  elfogadta  a  2014.  évi 
közbeszerzési tervet. A közbeszerzési terv a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2014. február 12.

IV. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
Negyedik napirendi pontunk a térfigyelő kamerarendszer kiépítésével kapcsolatos döntéshozatal. A 
Perkátai  Polgárőrség Közhasznú Egyesület  keretében valósul  meg ez a  projekt.  A Dunaújvárosi 
Rendőrkapitányságot  megkerestük  azzal,  hogy  egy  ajánlást  tegyenek  az  önkormányzat  felé  a 
térfigyelő kamerák kihelyezésére vonatkozóan. Ennek az ajánlásnak a tartalma szerepel a határozati 
javaslatban is. Térfigyelő kamerákat helyeznénk ki a Perkáta,  Tanácsház utca – Dózsa Gy. utca 
sarkára, a Szabadság tér – Tanácsház utca sarkára, az Adonyi útra (Perkáta bevezető szakasz), a 
Lenin   utcára  (Perkáta  bevezető  szakasz).  Ha  megtörténik  a  kihelyezés,  akkor  az  üzemeltetés 
technikai  elemeit  kell  elvégezni.  A  rendőrségi  irodába  lesz  bekötve  a  térfigyelő  rendszer 
adatrögzítésre  alkalmas  egysége.  Kérem  a  képviselő-testület  tagjainak  a  hozzászólásait. 
Amennyiben  nincs,  javaslom  elfogadásra  a  határozati  javaslatot.  Aki  ezzel  egyetért,  kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 

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

18/2014. (II. 12.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  támogatja  a  településen  a 
térfigyelő kamerarendszer kiépítését és a térfigyelő kamerák helyét az alábbiak szerint 
határozza meg:

1. Perkáta, Tanácsház u. – Dózsa Gy. u. sarok
2. Szabadság tér – Tanácsház utca sarok
3. Dózsa Gy. u. – Bocskai u. kereszteződése
4. Adonyi út (Perkáta bevezető útszakasz)
5. Lenin utca (Perkáta bevezető útszakasz.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2014. február 12.

V. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
Egyebek napirendi pontban annyit szeretnék bejelenteni, hogy a tavalyi év első kilenc hónapjában 
az  önkormányzat  akkor  2,2  %-os,  mos  1,1  %-os  résztulajdonában lévő  Dészolg  Kft.  felügyelő 
bizottsági tagja voltam. A csökkenés nem azért történt, mert az önkormányzat csökkentette volna a 
résztulajdonát,  hanem azért,  mert  a Dészolg Kft. egyesült  a Közév Kft-vel.  2013. január 1-jétől 
díjazást kaptak a felügyelő bizottsági tagok is, 45 000 Ft bruttó összegben, 30 004 Ft nettó összeget 
kaptam ezért  a  feladatért.  Azt  jelentettem be  a  képviselő-testület  ülésén,  hogy ezt  az  összeget 
szeretném felajánlani perkátai közcélokra. Ismertetném, hogy milyen célokra, mennyi összeg lett 
fordítva.  Az  egyházközségi  LEADER  pályázat  tervezéséhez  180 000  Ft,  a  karitásznak  két 
összegben 66 000 Ft, a Perkátai Sportegyesületnek 45 000 Ft, civil rendezvényekre 50 000 Ft, 
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egyházi  rendezvényekre  21 000  Ft,  óvoda  szülői  szervezetnek  10 000  Ft,  a  Szent  Pantaleon 
kórháznak a nagy CT megvásárlására 20 000 Ft, a Perkátai Régiséggyűjtő Egyesületnek 20 000 Ft, 
a  francia  fogadás  támogatására  20 000  Ft  támogatást  tudtam  nyújtani.  Ez  432 000  Ft,  ami 
meghaladja a 270 036 Ft kilenc hónapi tiszteletdíjat. Most már nem vagyok felügyelő bizottsági tag, 
bővült az önkormányzatok köre is. Jelenleg két, vállalkozók által delegált tagja van a felügyelő 
bizottságnak, illetve Sárbogárd Város Polgármestere. Kérdezem a képviselő-testület tagjait, hogy 
egyebek napirendi pontban van-e kérdés, hozzászólás?

Szilasy László képviselő
Megalakultak  az  intézményi  tanácsok  az  intézményekben.  Feltettem  a  kérdést  a  Dunaújvárosi 
Tankerület jogi szakértőjének, hogy milyen módon történjen az intézményi tanács megalakulása. 
Egy intézményi tanács legyen a három településen működő intézményeknek, vagy településenként 
legyen a tagintézményeknek intézményi tanácsa. Azt a választ kaptam, hogy külön-külön legyen 
tanácsa a három településnek. Közben kaptam egy levelet az Oktatási Hivataltól,  hogy egy OM 
azonosító alatt egy intézményi tanács működhet. Mind a három településen a három polgármester 
lett  delegálva.  Kellemetlen  helyzet  alakult  ki,  mert  végig  kellett  volna  telefonálni  a 
polgármestereket, hogy Aba polgármestere vagy Nagykarácsony polgármestere mégsem intézményi 
tanácsi tag. Ezt nem vállaltam fel, én tettem egy javaslatot a KLIK felé. A KLIK-től kaptam egy 
javaslatot,  hogy  a  három intézményi  tanácsot  vonjuk  egybe.  Ennek  egy  nehézsége  van,  hogy 
Nagykarácsonyban az egyház részéről nem volt intézményi tanácsi tag delegálva. A törvény azt 
mondja  ki,  hogy a delegáltak  számának egyezőnek kell  lennie.  Abáról  és  Perkátáról  is  van az 
egyháznak  képviselője.  Ha  csak  két  egyházi  tag  van,  akkor  csak  két  szülői  delegált  tag,  két 
önkormányzati delegált tag, két iskolai delegált tag lehet. Ezt kérném támogatni, hogy a delegátus 
marad és átalakul egy intézményi tanáccsá, ami nálunk megalakult. Annyi történhet, hogy a másik 
két  település  intézményi  tanácsi  tagjait  bevesszük  ebbe  az  intézményi  tanácsba,  kivéve 
Nagykarácsonyt. Aba és Perkáta fogja megalakítani az intézményi tanácsot, mert Nagykarácsony 
nem tudja a szükséges számot delegálni. 

Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, megadom a szót Bogó Anikónak.

Bogó Anikó a Perkátai ÁMK intézményvezetője
Köszönöm a képviselő-testületnek a bizalmat, amit irányomban gyakorolt. Igyekszem helyt állni az 
elkövetkezendő öt évben. Programajánlót szeretnék tenni. Jövő héten a védőnői szolgálattal és az 
önkormányzattal közösen egy egészség hetet szervezünk, ahova szeretettel meghívok mindenkit. 
Kedden véradás lesz,  illetve nőgyógyászati  rákszűrés.  Szerdán Pálfi  Judit  fog előadást tartani  a 
gyermekkori betegségekről. Csütörtökön dr. Baráth Károly, Dózsáné dr. Sasvári Ildikó és dr. Török 
Katalin  Eszter  fog  tartani  egy előadást  a  megelőzésekről,  illetve  a  térségünkben  legjellemzőbb 
betegségekről. 

Somogyi Balázs polgármester
Kérdezem a hallgatóságot,  hogy van-e kérdés,  hozzászólás? Amennyiben nincs,  a testületi  ülést 
bezárom.
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Több  hozzászólás  nem  hangzott  el,  Somogyi  Balázs  polgármester  a  testületi  ülést  18:00 
perckor bezárta.

Somogyi Balázs Dr. Lakos László
   polgármester            jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

 Ujfalusi Pál                     Dr. Tóth Ferenc
               képviselő                    képviselő 
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