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Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: A 2014. március 20-án 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi 

ülésről 

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal ülésterme 

 

Jelen vannak:  

Somogyi Balázs polgármester, dr. Tóth Ferenc, Rajcsányi László József, Szilasy László, 

Kovács Ferenc, Ujfalusi Pál, Laki Ferenc képviselő-testületi tagok 

 

Dr. Lakos László jegyző  

 

Somogyi Balázs polgármester 

Köszöntöm a képviselő-testület tagjait, megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mivel hét fő 

testületi tag jelen van. Jegyzőkönyv hitelesítőknek felkérem Ujfalusi Pál és Rajcsányi László József 

képviselő-testületi tagokat, amennyiben a képviselő-testületnek nincs ellenvetése. Az írásban 

kiküldött meghívóhoz képest a napirendben három módosítást javaslok. Hetedik napirendi pont az 

útjavítási munkák elvégzésével kapcsolatos döntéshozatal, tizedik napirendi pont a Strabag Kft-vel 

kötött humusz elhelyezéssel kapcsolatos megállapodás elfogadása, tizenegyedik napirendi pont a 

szavazatszámláló bizottság választott tagjainak választás napi ellátmányának kiegészítésével 

kapcsolatos döntéshozatal. Írásbeli kérelem érkezett Laki Ferenc képviselő úrtól, hogy a mai ülésen 

az egyebek napirendi pontban nem politikai dolgokról, hanem Perkátáról és Perkátát érintő 

közérdekű bejelentésekről szeretne szót kérni. Megadom a szót képviselő úrnak, hogy mely konkrét 

témákban szeretné ezt megtenni. A rendkívüli üléseken eddig sem volt egyebek napirendi pont, 

bejelentések sem, de amennyiben olyan konkrét témát javasol, ami halaszthatatlan és fontos akkor 

azt felvesszük napirendre. 

 

Laki Ferenc képviselő 

A konkrétumot akkor szeretném elmondani, ha szót kapok. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Fenntartja a javaslatát az egyebek napirendi pont felvételére? 

 

Laki Ferenc képviselő 

Igen. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Akkor elsőként az egyebek napirendi pont felvételéről javaslok szavazni. Jelzem, hogy az eddigi 

gyakorlatban sem volt a rendkívüli üléseken egyebek napirendi pont. Aki támogatja az egyebek 

napirendi pont felvételét Laki Ferenc képviselő úr javaslatára, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
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A képviselő-testület 0 igen szavazattal, 5 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozza: 

 

19/2014. (III. 20.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy nem 

támogatja Laki Ferenc képviselő úr egyebek napirendi pont felvételére vonatkozó 

javaslatát. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2014. március 20. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Javaslom elfogadásra a módosított napirendet az elhangzottak alapján. Aki ezzel egyetért, kérem, 

kézfelemeléssel jelezze.  

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozza: 

 

20/2014. (III. 20.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a módosított 

napirendet az alábbiak szerint. 

 

Napirendi pontok: 

 

1. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi 

közszolgáltatásról szóló rendelettervezet megtárgyalása 

2. „Az önkormányzat tulajdonáról és vagyonával való gazdálkodás egyes szabályairól” 

szóló 6/2007. (IV. 04.) önkormányzati rendelet módosítása 

3. „A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról” szóló 12/2013. 

(XI. 28.) önkormányzati rendelet módosítása 

4. Beszámoló a 2013. évi belső ellenőrzési feladatok végrehajtásáról 

5. Beszámoló a Perkátai Polgármesteri Hivatal 2013. évi munkájáról 

6. Előterjesztés a Perkátai Polgármesteri Hivatal 2014. évi kiemelt feladatairól 

7. Útjavítási munkák elvégzésével kapcsolatos döntéshozatal 

8. Az önkormányzat működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatással 

kapcsolatos döntéshozatal 

9. A Dunaújvárosi Fogorvosok Egyesületének kérelme az eseti ügyeleti díj megemelésére 

vonatkozóan 

10. A Strabag Kft-vel kötött humusz elhelyezéssel kapcsolatos megállapodás elfogadása 

11. A szavazatszámláló bizottság választott tagjainak választás napi ellátmányának 

kiegészítésével kapcsolatos döntéshozatal 

  

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2014. március 20. 

 

I. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Első napirendi pontunk a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

helyi közszolgáltatásról szóló rendelettervezet megtárgyalása. Ezzel kapcsolatban törvényességi 

felhívást kapott Perkáta Nagyközség Önkormányzata, azért mert ezt a közszolgáltatást nem 

szabályozza helyi rendeletben. A pályázat kiírásra került és a 2014. március 18-i határidőig egy 
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pályázat érkezett be, a Liquid-Porter Kommunális Szolgáltató Kft. pályázata. A pályázó vállalta a 

72 órás elszállítási határidőt. Kétféle árat jelölt meg pályázatában. Amennyiben az önkormányzat a  

Szabadegyházi szennyvíztisztító telepen szeretné elhelyezni a szennyvizet, akkor bruttó 2500 Ft/m
3
 

a szállítás díja. Négy másik szennyvízteleppel áll szerződésben a cég, két budapesti, egy 

dunaújvárosi és egy székesfehérvári szennyvízteleppel. Ha ide szállíthatja a szennyvizet, akkor 

bruttó 2000 Ft/m
3
 a szállítás díja. A rendeletben pontosítanánk a kipontozott részeket. A 3. § (2) 

pontja úgy módosul, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését, 

szállítását és ártalmatlanító helyre történő elhelyezését Perkáta Nagyközség közigazgatási területén 

a LIQUID-PORTER Kommunális Szolgáltató Kft. (székhely: H-1077 Budapest, Bethlen Gábor u. 

3. II/24.) (a továbbiakban: közszolgáltató) látja el. A 4. § (2) bekezdés úgy módosul, hogy a 

közszolgáltatásra vonatkozó szerződést az önkormányzat 2023. december 31-ig köti meg a 

vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben meghatározott tartalommal. Az 5. § (3) 

bekezdése úgy módosul, hogy a közszolgáltató mindenkor köteles a szolgáltatást a bejelentéstől 

számított 72 órán belül – az igénylővel egyeztetett időpontban – elvégezni. A rendelet 1. 

függelékében szerepeltetni kell a közszolgáltatás díját. Javaslom a képviselő-testületnek, hogy 

fogadja el a bruttó 2000 Ft/m3 Ft összeget, nettó összegben ez 1575 Ft + áfa/m
3
. Így a szennyvíz 

elszállítása a közszolgáltatást végző céggel szerződésben álló szennyvíztelepek valamelyikére 

történik. Referenciái közül számos környező önkormányzattal is kapcsolatban, köztük Adonnyal, 

Baraccsal, Daruszentmiklóssal, Nagykarácsonnyal, Kisapostaggal. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a 

rendelettervezetet. 

 

Rajcsányi László József képviselő 

A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a rendelettervezetet és javasolja a képviselő-testületnek a bruttó 

2000 Ft/m
3
 szállítási díjat elfogadni. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. 

 

Szilasy László képviselő 

Akkor a rendelettervezet 3. § (3) bekezdése kihúzásra kerül, mert nem a szabadegyházi 

szennyvíztelepre fog történni a szállítás. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Igen. Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom, hogy a Liquid-Porter Kommunális Szolgáltató 

Kft. pályázatát nyilvánítsuk érvényesnek. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozza: 

 

21/2014. (III. 20.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó pályázati kiírásra beérkezett Liquid-Porter 

Kommunális Szolgáltató Kft. (1077 Budapest, Bethlen Gábor u. 3. II/24.) ajánlatát 

érvényesnek minősíti.  

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2014. március 20. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Javaslom, hogy nyilvánítsuk eredményesnek az eljárást. Aki ezzel, egyetért, kérem, kézfelemeléssel 

jelezze.  
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozza: 

 

22/2014. (III. 20.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó pályázati eljárást eredményesnek 

nyilvánítja és nyertes ajánlattevőnek hirdeti ki a Liquid-Porter Kommunális Szolgáltató 

Kft-t. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2014. március 20. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Javaslom elfogadásra a rendelettervezetet az elhangzott módosításokkal. Aki ezzel egyetért, kérem, 

kézfelemeléssel jelezze. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi 

rendeletet alkotja: 

 

4/2014. (III. 21.) képviselő-testületi rendelet 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 

rendeletet az alábbiak szerint. 

 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

 4/2014. (III. 21.) önkormányzati rendelete 

 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi 

közszolgáltatásról 

 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. 

cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 

44/C. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 5., 11., és 19. 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 

1. A rendelet célja 

1. § A rendelet célja a település földtani közegének és a felszín alatti vizeinek védelme. 

Ennek érdekében valamennyi ingatlan tulajdonosa, használója köteles gondoskodni az 

ingatlanán keletkező, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szakszerű, a 

környezetet nem veszélyeztető elhelyezéséről a közegészségügyi és környezetvédelmi 

szempontok figyelembe vételével. 

2. A rendelet hatálya 

2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Perkáta Nagyközség közigazgatási területén található 

ingatlanokon keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésére, 

begyűjtésére, szállítására és ártalmatlanító helyen történő elhelyezésére. 
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(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes és radioaktív hulladékokra, a települési 

szilárd hulladékokra, valamint az ezekkel összefüggő tevékenységekre. 

3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 

3. § (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését, szállítását és 

ártalommentes elhelyezését az  önkormányzat közszolgáltatás útján látja el. 

(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését, szállítását és 

ártalmatlanító helyre történő elhelyezését  Perkáta Nagyközség közigazgatási területén a 

LIQUID-PORTER Kommunális Szolgáltató Kft. (székhely: H-1077 Budapest, Bethlen 

Gábor u. 3. II/24.) (a továbbiakban: közszolgáltató) látja el.  

4. A közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei 

4. § (1) A közszolgáltatóval, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel 

kapcsolatos kötelező közszolgáltatás teljesítésére az önkormányzat képviselő-testülete köt 

szerződést. 

(2) A közszolgáltatásra vonatkozó szerződést az önkormányzat 2023. december 31-ig köti 

meg a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben meghatározott tartalommal. 

5. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 

5. § (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítása kizárólag erre a célra 

készített zárt rendszerű olyan járművel és úgy végezhető, hogy az teljes mértékben 

megfeleljen a mindenkor érvényes jogszabályoknak. Az eszközökön a szolgáltató cég 

jelzését, nevét, címét időtálló módon és jól olvashatóan fel kell tüntetni. 

(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését és szállítását úgy kell 

végezni, hogy az szennyezést, elcsorgást ne okozzon. Elcsorgás esetén a szennyezés 

megszüntetése, az elcsorgott szennyvíz összegyűjtése, a szennyezett terület fertőtlenítése, a 

kárelhárítás, a környezet eredeti állapotának helyreállítása a szennyezést okozó 

közszolgáltató kötelessége, melyet haladéktalanul köteles elvégezni, vagy elvégeztetni.   

(3) A közszolgáltató mindenkor köteles a szolgáltatást a bejelentéstől számított 72 órán belül 

– az igénylővel egyeztetett időpontban – elvégezni. 

(4) A közszolgáltató az ingatlantulajdonostól a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvizet az ingatlantulajdonos előzetes bejelentése alapján veszi át és gondoskodik az 

elszállításáról. 

(5) A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását nem 

tagadhatja meg, kivéve, ha a szippantandó anyagról érzékszervi megállapítás alapján, vagy 

egyéb módon feltételezhető, hogy a közcsatornába - a vonatkozó jogszabályi előírás alapján 

– nem engedhető. 

6. § (1) A közszolgáltató köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

elhelyezésével összefüggő nyilvántartást úgy kialakítani, hogy az átadási helyen ténylegesen 

elhelyezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége, minősége és 

származási helye pontosan megállapítható legyen, és köteles az ehhez kapcsolódó iratokat öt 

évig megőrizni. 
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(2) A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésével, 

szállításával kapcsolatos tevékenységéről köteles évente részletes költségelszámolást 

készíteni és azt a tárgyévet követő március 31-ig a képviselő-testületnek benyújtani. 

(3) A közszolgáltatónak rendelkeznie kell: 

a) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és szállítására jogosító, az 

illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi – és vízügyi felügyelőség által történt 

nyilvántartásba vétellel, 

b) a közszolgáltatás ellátáshoz kapcsolódó nyilvántartási rendszerrel. 

6. Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei 

7. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező vagy onnan származó közüzemi 

csatornahálózatba vagy más módon befogadóba vagy szennyvíztisztítóba nem vezetett nem 

közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet – a külön jogszabályban meghatározott műszaki 

és közegészségügyi előírások szerint – gyűjteni és a közszolgáltatónak átadni. 

(2) Az ingatlantulajdonos köteles a háztartási szennyvíz gyűjtése során megfelelő gondossággal 

eljárni annak érdekében, hogy az mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne 

veszélyeztesse, a település természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény-, és 

állatvilágot ne károsítsa. 

(3) Az ingatlantulajdonos köteles a 7. § (1) bekezdés szerint gyűjtött nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz tekintetében a közszolgáltatást igénybe venni és a jelen 

rendelet 3. § (2) bekezdésében megjelölt közszolgáltatónak átadni és részére a közszolgáltatás 

ellenértékét az e rendeletben szabályozott módon kiegyenlíteni. 

(4) Az ingatlantulajdonos köteles biztosítani a gyűjtőhely megközelíthetőségét a szállítójármű 

számára oly módon, hogy az elláthassa feladatát. 

(5) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását arra jogosulatlan személlyel 

az ingatlantulajdonos nem végeztetheti. 

(6) Az ingatlantulajdonos köteles megfelelő rendszerességgel – de legalább évente 1 

alkalommal – és időben elvégeztetni a közszolgáltatást és az elvégzéséhez szükséges feltételeket 

biztosítani. Az üdülőingatlanok tulajdonosai és az időlegesen használt ingatlanok tulajdonosai 

az önkormányzat által szervezett kötelező közszolgáltatást évente legalább 1 alkalommal 

kötelesek igénybe venni. 

7. A közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei 

8. § (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását az 

ingatlantulajdonosnak kell a közszolgáltatást ellátó közszolgáltatónál megrendelni. 

(2) Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató közötti jogviszonyt a közszolgáltatás 

igénybevételének ténye hozza létre. 

(3) A közszolgáltató a közszolgáltatás díját a közszolgáltatás elvégzését követően azonnal, 

számla, nyugta ellenében jogosult beszedni. 
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(4) A közszolgáltatás díját késedelmesen teljesítő ingatlantulajdonossal szemben a 

vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben foglaltak szerint kell eljárni.  

9. § (1) A közműpótló létesítménybe csak háztartási szennyvíz vezethető. Tilos a közműpótló 

létesítménybe mérgező-, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan 

anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző vagy más személyek 

életét és testi épségét, egészségét, valamint a szennyvíztisztító telep rendeltetésszerű működését 

és a műtárgyainak állagát. 

(2) Az ismeretlen összetételű szennyvizet veszélytelenségének, vagy veszélyességének 

megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni, amely esetekben a közszolgáltató a 

jogszabályi előírások figyelembe vételével megfelelő intézkedések mellett megtagadhatja annak 

elszállítását. 

(3) A közszolgáltató a háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve a (2) 

bekezdésben foglaltakat és azt az esetet, ha a szennyvíz az önkormányzat által kijelölt átadási 

helyen szennyvízelvezető műbe a külön jogszabályok szerint nem helyezhető el. 

10. § Az önkormányzat jogosult ellenőrizni, hogy 

a) a szennyvízcsatorna hálózatba be nem kapcsolt ingatlantulajdonos a keletkezett szennyvíz 

elszállításáról gondoskodik-e, 

b) az ingatlantulajdonos a szállítást a rendeletben megjelölt közszolgáltatóval végezteti-e, 

c) a közszolgáltató a rendeletbe foglaltak alapján végzi-e a közszolgáltatást. 

8. A közszolgáltatás díja, az egységnyi díjtétel és a fizetendő díj megállapítása 

11. § (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének, szállításának és 

a kijelölt ártalmatlanító helyen való elhelyezésének díját, azaz a közszolgáltatás díját az 1. 

függelék tartalmazza.  

(2) A közszolgáltató a minden év november 20-ig kezdeményezheti a következő évre 

vonatkozó díj felülvizsgálatát.                                                                                                                     

9. Személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések 

12. §    (1) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatónak a közszolgáltatási tevékenység 

során megadni személyes adatait (nevét, születési dátumát, lakcímét, anyja nevét), mely 

adatokat a közszolgáltató kizárólag a közszolgáltatás végzéséhez és az önkormányzati 

ellenőrzéshez tart nyilván és kezel.  

(2) A közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonos személyes adatainak kezelésével 

összefüggésben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően eljárni. 

(3) A közszolgáltató a feladatának ellátása érdekében nyilvántartott adatokat – a behajtásra 

jogosult hatóságon kívül - harmadik félnek nem adhatja ki. 

10. Záró rendelkezések 

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  
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 Somogyi Balázs  Dr. Lakos László  

 polgármester jegyző  

 

1. számú függelék 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének közszolgáltatási díja: 1575 Ft/m
3
 

+ ÁFA 

 

II. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Második napirendi pontunk „az önkormányzat tulajdonáról és vagyonával való gazdálkodás egyes 

szabályairól” szóló 6/2007. (IV. 04.) önkormányzati rendelet módosítása. A Pénzügyi Bizottság 

tárgyalta a rendelet módosítását. 

 

Rajcsányi László József képviselő 

A Pénzügyi Bizottság javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek a rendelet módosítását. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a 

rendelet módosítását. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi 

rendeletet alkotja: 

 

5/2014. (III. 21.) képviselő-testületi rendelet 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta „az önkormányzat 

tulajdonáról és vagyonával való gazdálkodás egyes szabályairól” szóló 6/2007. (IV. 04.) 

önkormányzati rendelet módosítását. A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

III. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Harmadik napirendi pontunk „a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról” 

szóló 12/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 2. függelékének módosítása. Laki Ferenc képviselő 

úr a 2014. február 5-i Pénzügyi Bizottsági ülésen jelezte, hogy le kíván mondani a Pénzügyi 

Bizottságban betöltött tagi tisztségéről. Ennek a függeléki módosítását rendezné a képviselő-

testület. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a függelék módosítását. 

 

Rajcsányi László József képviselő 

A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek a függelék 

módosítását.  

 

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 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozza: 

 

23/2014. (III. 20.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete „a képviselő-testület és szervei 

szervezeti és működési szabályzatáról” szóló 12/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 

2. számú függelékében a Pénzügyi Bizottság összetételét az alábbiak szerint módosítja. 

 

Pénzügyi Bizottság:   

Elnök: Rajcsányi László József  képviselő-testületi tag 

Tagok: Ujfalusi Pál   képviselő-testületi tag    

        Szilasy László   képviselő-testületi tag 

         Kovács Ferenc   képviselő-testületi tag   

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2014. március 20. 

 

IV. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Negyedik napirendi pontunk beszámoló a 2013. évi belső ellenőrzési feladatok végrehajtásáról. A 

Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendet. 

 

Rajcsányi László József képviselő 

A Pénzügyi Bizottság javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek a 2013. évi belső ellenőrzési 

feladatok végrehajtásáról szóló beszámolót. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a 

2013. évi belső ellenőrzési feladatok végrehajtásáról szóló beszámolót. Aki ezzel egyetért, kérem, 

kézfelemeléssel jelezze. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozza: 

 

24/2014. (III. 20.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a 2013. évi belső 

ellenőrzési feladatok végrehajtásáról szóló beszámolót. A beszámoló a jegyzőkönyv 

mellékletét képezi. 

  

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2014. március 20. 

 

V. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Ötödik napirendi pontunk beszámoló a Perkátai Polgármesteri Hivatal 2013. évi munkájáról. Kérem 

a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a Perkátai 

Polgármesteri Hivatal 2013. évi munkájáról szóló beszámolót. Aki ezzel egyetért, kérem, 

kézfelemeléssel jelezze. 
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozza: 

 

25/2014. (III. 20.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Perkátai Polgármesteri 

Hivatal 2013. évi munkájáról szóló beszámolót. A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét 

képezi. 

  

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2014. március 20. 

 

VI. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Hatodik napirendi pontunk előterjesztés a Perkátai Polgármesteri Hivatal 2014. évi kiemelt 

feladatairól. Kérdezem Jegyző Urat, hogy kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést? 

 

Dr. Lakos László jegyző 

A tavalyival megegyeznek a kiemelt feladatok. Egyetlen dologgal egészült ki, a választással 

kapcsolatos feladatokkal. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a 

Perkátai Polgármesteri Hivatal 2014. évi kiemelt feladatairól szóló előterjesztés. Aki ezzel egyetért, 

kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozza: 

 

26/2014. (III. 20.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a Perkátai 

Polgármesteri Hivatal 2014. évi kiemelt feladatairól szóló előterjesztést. Az előterjesztés 

a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

  

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2014. március 20. 

 

VII. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Hetedik napirendi pont útjavítási munkák elvégzésével kapcsolatos döntéshozatal. Egy határozati 

javaslat került a képviselő-testület elé. Az elvégzett munkák 2 513 736 Ft-ot tennének ki. A tavalyi 

évben 1 000 000 Ft biztosításáról hozott döntést a képviselő-testület. Az idei költségvetésben pedig 

1 500 000 Ft-ot biztosított ennek a feladatnak az elvégzésére. Az elvégzett munka két részre lenne 

bontva az alábbiak szerint. Az Adonyi bekötőúton és a Dózsa György utcában szükségessé vált 

útjavítási munkát bruttó 656 031.- forint összegben a 55218 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 

kiadási előirányzat terhére, a Marx, Bajcsy-Zsilinszky, Sallai, Vörösmarty, Széchenyi, 

Tanácsköztársaság, Tanácsház utcákban és a Szabadság téren - a korábbi években végrehajtott 

csatornázási munkák kivitelezési hiányosságai miatt- keletkezett úthibák javítását bruttó 1 857 705.- 

forint összegben a bérüzemeltetett víziközmű hálózat kötött felhasználású bérleti díjának terhére. 
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Dr. Lakos László jegyző 

Az 1 857 705 Ft-os összeg a csatorna és vízhálózat bérleti díjának terhére azért lenne könyvelve, 

mert ez a bevétel nem használható fel másra csak a hálózatokkal kapcsolatos javítási munkákra. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a határozati javaslatot. 

 

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 

útjavítási munkák elvégzésével kapcsolatos határozati javaslatot. Aki ezzel egyetért, kérem, 

kézfelemeléssel jelezze. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozza: 

 

27/2014. (III. 20.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 121/2013. (X.16.) számú 

képviselő-testületi határozatát az alábbiak szerint módosítja. 

 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 2 513 

736 Ft összeg erejéig útjavítási munkák elvégeztetésére az alábbiak szerint: 

- az Adonyi bekötőúton és a Dózsa György utcában szükségessé vált útjavítási munkát bruttó 

656 031.- forint összegben a 55218 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadási 

előirányzat terhére,  

- a Marx, Bajcsy-Zsilinszky, Sallai, Vörösmarty, Széchenyi, Tanácsköztársaság, Tanácsház 

utcákban és a Szabadság téren - a korábbi években végrehajtott csatornázási munkák 

kivitelezési hiányosságai miatt- keletkezett úthibák javítását bruttó 1 857 705.- forint 

összegben a bérüzemeltetett víziközmű hálózat kötött felhasználású bérleti díjának terhére. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2014. március 20. 

 

VIII. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Nyolcadik napirendi pontunk az önkormányzat működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő 

támogatással kapcsolatos döntéshozatal. A javaslatban szerepel, hogy mekkora összegre kívánjuk 

benyújtani a pályázatot. Ez az összeg nem egyenlő azzal az összeggel, amely a költségvetésben 

hiányként szerepel. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a határozati javaslatot. 

 

Rajcsányi László József képviselő 

A Pénzügyi Bizottság javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek a határozati javaslatot. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra az 

önkormányzat működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatással kapcsolatos 

határozati javaslatot. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozza: 

 

28/2014. (III. 20.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete „Magyarország 2014. évi 

központi költségvetéséről” szóló 2013. évi CCXXX. törvény 4. melléklet 1. pont IV. 

alpontja alapján soron kívüli támogatási igényt nyújt be a helyi önkormányzatok 

működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás címen szereplő tartalék 

előirányzatból nyújtható állami támogatásra. 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetésének megállapításáról szóló 

1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 943 önkormányzatok működőképességének 

megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás előirányzat soron tervezett 70 245 000 Ft-ból 

62 699 000 forint összeg erejéig. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2014. március 20. 

 

IX. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Kilencedik napirendi pontunk a Dunaújvárosi Fogorvosok Egyesületének kérelme az eseti ügyeleti 

díj megemelésére vonatkozóan. A hétvégén délelőtt Dunaújvárosban fogorvosi ügyelet működik, 

amelyet a perkátai páciensek is igénybe vesznek. Dr. Dénes Judit helyettesként látja el a fogorvosi 

teendőket. Ő kereste meg a képviselő-testületet, hogy 6000 Ft-ról 6500 Ft-ra kívánják emelni az 

eseti ügyeleti díj mértékét. 

 

Dr. Lakos László jegyző 

Utána érdeklődtem az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnál, hogy a dunaújvárosi ügyeleti 

ellátást finanszírozza-e és kiderült, hogy nem. Nálunk sincs jelenleg az OEP által az ügyeleti ellátás 

finanszírozva. Utána fogunk nézni, hogy az OEP általi finanszírozásnak melyek a feltételei. Vannak 

olyan települések, akiknek sikerült az OEP-pel finanszírozási szerződést kötni erre az ügyeleti 

ellátásra. Ezt érdemes lenne megpróbálni. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Javaslom a képviselő-testületnek, hogy a fogorvosi ügyeleti ellátás díját 8,33 %-os emeléssel 

fogadja el azzal kiegészítve, hogy a finanszírozási szerződéssel kapcsolatos előkészületeket az 

önkormányzat tegye meg, illetve a Dunaújvárosi Fogorvosok Egyesületével való szerződés 

meghosszabbítását is készítse elő. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. 

Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a javaslatot. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel 

jelezze. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozza: 

 

29/2014. (III. 20.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

fogorvosi eseti ügyeleti díj mértékét 8,33 %-kal, azaz 500 Ft-tal megemeli. A képviselő-

testület felhatalmazza a polgármestert a Dunaújvárosi Fogorvosok Egyesületével való 

szerződés meghosszabbítására. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2014. március 20. 
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X. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Tizedik napirendi pont a Strabag Kft-vel kötött humusz elhelyezéssel kapcsolatos megállapodás 

elfogadása. Önkormányzatunkkal tárgyalt a Strabag Kft., amely elnyerte az útbővítés kivitelezését. 

Több szakaszban is érintett Perkáta. Az első szakasz tart a hatos számú főúttól az M8-as felüljáróig, 

a második szakasz tart Újgalambostól az M6-os felüljárótól a perkátai körforgóig, a harmadik 

szakasz az elkerülőtől egészen Szabadegyházáig fog tartani. Ezzel kapcsolatban megkereste 

önkormányzatunkat humusz befogadásra vonatkozóan a Strabag Kft. Tízezer köbméter humuszt 

kívánnak elhelyezni. A humuszt az átadó térítésmentesen adja át a befogadó részére. Erről nem a 

cég, hanem a földet tulajdonló állami szférát képviselő Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 

határoz. Az 1438. hrsz-ú területet javasoltuk humusz elhelyezésére, ahol már korábban is történt 

ilyen tevékenység. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a megállapodás elfogadását. 

 

Rajcsányi László József képviselő 

A Pénzügyi Bizottság javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek a megállapodás elfogadását. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. 

 

Laki Ferenc képviselő 

Magánember megvásárolhatná? Mert én megvenném. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Azt jelezték nekem, hogy azért kell mindenképpen ingyenesen szerepelnie az átadásnak, mert 

állami szférán belül kell tartani. Tehát a kitermelt humusz a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 

tulajdona. De felvetem ezt a kérést. 

 

Laki Ferenc képviselő 

Köszönöm. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom elfogadásra a megállapodást. Aki ezzel egyetért, 

kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozza: 

 

30/2014. (III. 20.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a Perkáta 

Nagyközség Önkormányzata és a Strabag Általános Építő Kft. közötti megállapodást az 

önkormányzat tulajdonát képező Perkáta 1438. hrsz-ú művelés alól kivett területre a 

Strabag Általános Építő Kft. a „62. sz. főút 11,5 t burkolat-megerősítés kivitelezése M8 

(új Duna-híd) Székesfehérvár között” tárgyú munka keretén belül a II. szakasz (5+000-

11+528 km sz. között) munkaterületéről kitermelt 1000 m
3
 humusz elhelyezésére 

vonatkozóan. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2014. március 20. 
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XI. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Tizenegyedik napirendi pont a szavazatszámláló bizottság választott tagjainak választás napi 

ellátmányának kiegészítésével kapcsolatos döntéshozatal. Átadom a szót Jegyző Úrnak. 

 

Dr. Lakos László jegyző 

Elnézést, hogy nem írásbeli előterjesztéssel kértem ennek a napirendi pontnak a felvételét. A 

napokban kaptuk meg a választásokkal kapcsolatos finanszírozási összegeket, amelyek szerint a 

napi ellátmányra, kávéra, üdítőre, pogácsára, szendvicsre szavazókörönként 8000 Ft-ot biztosít a 

költségvetés. Jelenleg úgy látszik, hogy szavazókörönként hét személy fogja ellátni a munkát, 

három a képviselő-testület által választott és négy delegált tag. Ennek a hét személynek az egyéb 

ellátmányára biztosan elegendő ez az összeg, de arra nem, hogy egy ebédet biztosítani tudjunk 

számukra, illetőleg arra sem, hogy a Helyi Választási Iroda bizottsága mellett dolgozó 

jegyzőkönyvvezetők, a Helyi Választási Irodában dolgozó munkatársak részére egy ebédet 

biztosítsunk. Megkérdeztem a Stüszi Vendéglő vezetőjét, Molnár Sándort, hogy egy ilyen ebédet 

mekkora összegben állít elő, 1000 Ft körüli összeget mondott. Tizenkilenc személyt érintene ez az 

ellátmány. Jeleztem a delegáló szervezeteknek, hogy lehetőség van arra, hogy együtt rendeljük meg 

az ebédet, csak a számlázás történne külön. Az ebéd finanszírozására 19 főre, 20 000 Ft-ot kérnék a 

képviselő-testülettől ellátmány kiegészítésére, amennyiben ez lehetséges. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Milyen költségvetési sorra? 

 

Dr. Lakos László jegyző 

Az 56214 Reklám és propaganda kiadásokon belül az egyéb rendezvények kiadásai költségnem 

terhére. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Támogatom a javaslatot.  

 

Rajcsányi László József képviselő 

A Pénzügyi Bizottság is támogatja a javaslatot a megjelölt költségvetési sor terhére. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom, hogy a 

szavazatszámláló bizottság választott tagjainak választás napi ellátmányára 20 000 Ft-ot biztosítson 

a képviselő-testület az 56214 Reklám és propaganda kiadásokon belül az egyéb rendezvények 

kiadásai költségnem terhére. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozza: 

 

31/2014. (III. 20.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. április 6. napjára 

kitűzött országgyűlési választáson részt vevő szavazatszámláló bizottság választott 

tagjainak, valamint a Helyi Választási Iroda tagjainak választás napi ellátmányára 

20 000 Ft-ot biztosít az 56214 Reklám és propaganda kiadásokon belül az egyéb 

rendezvények kiadásai költségnem terhére. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2014. március 20. 
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Somogyi Balázs polgármester 

A Perkátai Általános Művelődési Központ Szivárvány Óvodájának bejelentését közölném, hogy az 

új gyerekek beíratására a 2014/2015-ös tanévben 2014. április 20-tól 2014. május 20-ig kerül sor. A 

Szivárvány Óvoda nyári leállása 2014. augusztus 4-től 2014. augusztus 22-ig tart. Kovács Tiborné 

óvodavezető és Bogó Anikó igazgató jelezte ezt számunkra. A képviselő-testületi ülést bezárom.  

 

Több hozzászólás nem hangzott el, Somogyi Balázs polgármester a testületi ülést 17:50 

perckor bezárta. 

 

 

 

Somogyi Balázs     Dr. Lakos László 

    polgármester                jegyző 

 

Jegyzőkönyv-hitelesítők: 

 

 

 

    Ujfalusi Pál                     Rajcsányi László József 

                képviselő                                   képviselő  


