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Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: A 2014. április 22-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, Szilasy László, 

Kovács Ferenc, 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 nem jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv 

hitelesítőknek felkérem Kovács Ferenc és Rajcsányi László József képviselő-testületi tagokat, 

amennyiben a képviselő-testületnek nincs ellenvetése. Két meghívó került kiküldésre, a módosított 

meghívóban szereplő napirendet javaslom tárgyalni, amennyiben a képviselő-testületnek nincs 

ellenvetése. Javaslom, hogy tízedik napirendi pontban tárgyaljuk a Perkátai Hunyadi Mátyás 

Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői kinevezéssel kapcsolatos pályázat 

véleményezését, tizenegyedik napirendi pont a bejelentések. A mai napon megkeresett a 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Dunaújvárosi Tankerületének vezetősége, miszerint 

lezárult a Perkátai Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

intézményvezetői pályázati eljárása. Egy pályázó adott be pályázatot. A Szilasy László által 

benyújtott pályázat véleményezésre van szükség a képviselő-testület részéről. Kérdezem a 

képviselő-testület tagjait, hogy egyéb napirendi pont módosításra van-e javaslat? Amennyiben 

nincs, térjünk rá az első napirendi pontra. 

  

I. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Első napirendi pont beszámoló Perkáta Nagyközség közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság 

érdekében 2013-ban tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról. Köszöntöm dr. Mák 

Attila r. alezredes urat. Átadom a szót r. alezredes úrnak, amennyiben ki kívánja egészíteni a 

beszámolót. 

 

Dr. Mák Attila r. alezredes 

Szeretnék köszönetet mondani az önkormányzatnak, a polgárőrségnek és minden perkátai lakosnak, 

aki akart, tudott és tett a közbiztonság érdekében. A beszámolóval kapcsolatban várom a 

kérdéseket. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Az elmúlt évben a Perkátai Polgárőrség Közhasznú Egyesület pályázat keretében valósította meg a 

térfigyelő kamerarendszer csomópont kiépítését. A rendszer már üzemel. A második ütem 

megvalósítása „a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról” szóló 

28/2014. (IV. 1.) BM rendelet alapján benyújtandó pályázat elnyerése esetén valósulhat meg. A 

településen élők számára egy figyelemfelhívó kérés, az elmúlt időszakban láttuk azt, hogy a 

településen szolgálatot teljesítő két körzeti megbízott és egy járőr aránylag sok képzésen vett részt, 
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és emiatt sok esetben kevés rendőri jelenlét volt a településen. Ennek a kompenzálására az elmúlt 

időszakban sok rendőr teljesített szolgálatot, megerősített szolgálat is volt. Azt kérném r. alezredes 

úrtól, hogy azt a rendszert, ami az elmúlt években megbízható javulást hozott a településen, két 

körzeti megbízott és egy járőr biztosítása, ha lehet tartsák meg, mert a lakosság számára nagyobb 

biztonságot tud nyújtani.  

 

Dr. Mák Attila r. alezredes 

Természetesen azon vagyok, hogy biztosítsam a folyamatos rendőri jelenlétet. A hiányos rendőri 

jelenlétet járőrszolgálattal pótoltam. Inkább az éjszakai órákban volt rendőri szolgálat a betörések 

miatt. A képzéseknek hamarosan vége és teljes értékű körzeti megbízottakat kap vissza a település. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. 

 

Rajcsányi László József képviselő 

Lehet-e már valami eredményt tulajdonítani a felszerelt kamerarendszernek? 

 

Dr. Mák Attila r. alezredes 

Erre nagyon nehéz válaszolni, mert az én tapasztalatom az, hogy a kamerarendszer úgy működik, 

hogy az első három-négy hónapban csökken a bűncselekmények száma. Az elkövetők tesztelik a 

rendszert, megkeresik a kiskapukat, egérutakat, hogy hogyan ne legyenek rajta a felvételen. Az 

elején mindig van visszaesés, utána beáll egy szintre és se le, se föl nem változik. Csodákat nem 

szabad vári, inkább a megelőzés a kamerarendszer elsőszámú feladata, de Dunaújvárosban például 

számos felderítéshez is szolgáltatott adatokat.  

 

Somogyi Balázs polgármester 

Rövid az időszak, amelyben tapasztalatokat lehetett szerezni. A későbbi felderítési szempontokat 

vetném fel. A településünknek az elkerülő út megépítésével kialakuló új adottságait figyelembe 

véve kerül megvalósításra a kamerarendszer második üteme. A rendőrség figyeli a kamerák által 

ellenőrzött területet. A körzeti megbízottak, járőrszolgálatot teljesítők kezelhetik az adatokat.  

 

Szilasy László képviselő 

Némi jó érzéssel is töltöttük ki a körzeti megbízottakkal a rendőrség által kiadott tankönyv 

szállítással kapcsolatos kérdőívet. Jeleztem a körzeti megbízottaknak, hogy érdemes lenne a 

polgárőrség segítségét kérni, megkönnyítenék ezt a feladatot. Gondolom most már jogszabályi 

előírássá vált a tankönyvszállításnál rendőri jelenlét biztosítása. 

 

Dr. Mák Attila r. alezredes 

Ez feladat lett. Felmérték a szállítás logisztikai körülményeit, igényeket. A következő lépés maga a 

szállítás. Az, hogy mi lesz a feladatunk és kell-e közreműködőt igénybe venni az majd később derül 

ki.  

 

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 és 0 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozza: 

 

35/2014. (IV. 22.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta Perkáta Nagyközség 

közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében 2013-ban tett intézkedésekről és az 

azzal kapcsolatos feladatokról szóló rendőrségi beszámolót. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2014. április 22. 

 

II. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Második napirendi pont polgármesteri beszámoló az aktuális eseményekről. 2014. február 12-én a 

képviselő-testület rendkívüli ülésén a Perkátai ÁMK intézményvezetőjévé választotta határozott 5 

évi időszakra az egyetlen pályázót, az addigi megbízott intézményvezetőként tevékenykedő Bogó 

Anikót, aki 2014. február 17-tól kezdte meg működését. 

2014. február 14-én a perkátai Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 

Intézménybe tett látogatást a Dunaújvárosi Tankerület vezetősége Tóth Géza tankerületi igazgató 

vezetésével. 2013. január 1-jétől a fenntartója a perkátai iskolának is a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ, szervezetileg pedig Dunaújvároshoz tartozunk. Az iskolaépület 

üzemeltetője az önkormányzat tulajdonosként is. A látogatáson tankerületi igazgató Úr végigjárta 

Szilasy László igazgató Úrral és velem az iskola épületét, bemutattuk az előző időszak fejlesztéseit, 

pályázatait, amelyek az elmúlt igazgatói ciklusban (2009-2014 között) közel fél milliárd forintot 

tettek ki. Tóth Géza tankerületi igazgató Úr találkozott a pedagógusokkal is, majd az iskola 

vezetőségével helyzetelemzést végeztek, illetve a következő időszak feladatait tekintették át. 

2014. február 18-án Székesfehérváron a megyei tervezési folyamat állásáról, ütemezéséről, további 

feladatairól kaptak tájékoztatást a megye települési önkormányzatai azon az ÁROP projekt 

nyitókonferencián, melyet kedden a „Területfejlesztési tevékenység Fejér megyében” címmel 

rendezett a Fejér Megyei Önkormányzat a Megyeháza Dísztermében.  Törő Gábor, a megyei 

közgyűlés elnöke köszöntőjében röviden bemutatta a megyei önkormányzat 2014-2020-as uniós 

programozási időszakra vonatkozó tervezési feladatait, illetve Fejér megye fejlesztési lehetőségeit. 

Elmondta, hogy a 2014-2020-as Európai Uniós költségvetési ciklusban a megyei önkormányzatok 

elkülönített forrásokat használhatnak majd fel a megyei területfejlesztési célok eléréséhez. Ennek 

köszönhetően a megyei önkormányzatok a meghatározott keretek között adottságaiknak és 

kihívásaiknak megfelelően alakíthatják ki fejlesztési csomagjaikat.  A települési önkormányzatok 

számára a konferencia legfontosabb része a Területfejlesztési Operatív Program (TOP) részletes 

bemutatása volt, amely alapvetően gazdaságfejlesztési és önkormányzati fejlesztéseket támogató 

program lesz. Perkáta Nagyközség Önkormányzata is benyújtotta fejlesztési elképzeléseit 

gazdaságfejlesztés és településfejlesztés témakörben összesen 52 projekttel. A képviselő-testület 

2014. február 5-iülésén a polgármesteri beszámoló napirendben ezt támogatta. A projektötletek 

benyújtása kiemelten fontos mind a település életében, mind a megyei tervezési munkában. 

A konferencián Törő Gábor elnökön kívül előadást tartott a tervezéssel kapcsolatban a Széchenyi 

Programiroda megyei koordinátora, a Fejér Megyei Önkormányzat tervezési vezetője, illetve a 

Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal, a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség, és az 

NDC Projektfejlesztő Zrt. képviselője. A konferenciát Igari Antal, megyei főépítész moderálta. 

2014. február 20-án újabb ülést tartott az iskolai intézményi tanács. Pavlicsek Zsolt tanácsi elnök 

vezetésével már nemcsak a perkátai intézményi tanácsi tagok vettek részt az ülésen, hanem a 3 

tagintézményt képviselő nagykarácsonyi és abai tagok is részt vettek. 

2014. február 5-én a képviselő-testület 5 igen szavazattal (Ujfalusi Pál képviselő Úr családi okok 

miatt nem vett részt az ülésen, míg Laki Ferenc képviselő Úr nem támogatta, azaz tartózkodott) a 
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8/2014. (II. 5.) számú képviselő-testületi határozat elfogadásával döntött arról, hogy az önrésszel 

kapcsolatban „az EU Önerő Alap felhasználásának részleteiről” szóló 285/2012 (X. 9.) 

Kormányrendelet alapján támogatást nyújtson be. Jelentem, hogy önkormányzatunk az önrész 

pályázatot 2014. február 25-én az önrész teljes összegére benyújtotta. A támogatást a 

miniszterelnökség 2014. április 7-i döntésével támogatta, így újabb 30.255.209 forintos támogatást 

kaptunk a 201 milliós pályázatunkhoz. 

2014. február 26-án az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás tanácsi ülésén elfogadásra került a 

Társulás 2014. évi költségvetése. 

2014. március 1-jén Kulcson a 2014. február 24-én elhunyt Kiss Csaba Gyula, kulcsi polgármester 

temetése zajlott a kulcsi református temetőben. Perkáta Nagyközség Önkormányzata nevében 

részvétet nyilvánítottunk az önkormányzatnak, illetve rajtuk keresztül a családnak. A temetésen 

Somogyi Balázs polgármester képviselte önkormányzatunkat. 

2014. március 3-án a képviselő-testület tavaly októberi ülésén döntött egy keretösszegről a 

kátyúzási munkálatok kapcsán. Igaz, hogy a téli hónapok enyhék voltak, de pont a november kissé 

hidegebb volt, így elhalasztásra kerültek a munkálatok. Az akkori döntés a Marx utcai 

tankcsapdáról, a Bajcsy-Zsilinszky utcára, illetve a körforgói bekötőről szólt, de ezt kiegészítenénk 

a buszkör, azaz a Széchenyi, a Tanácsköztársaság, a Dózsa György utcák a és Szabadság tér 

kátyúinak foltszerű javítására. A kátyúzási munkálatok 2014. március 3-án kezdődtek, közel 2 hétig 

tartottak és annak finanszírozásáról a testület 2014. március 27-i ülésén határozatot is hozott. 

2014. március 11-én Iváncsán a iváncsai tanuszoda további üzemeltetéséről tartott sajtótájékoztatót 

dr. Galambos Dénes, a Fejér Megyei Kormányhivatal vezetője és Tessely Zoltán országgyűlési 

képviselő a kistérségi polgármesterek, a KLIK dunaújvárosi tankerületi vezetése és a Nemzeti 

Sportközpontok vezetése részvételével abból az alkalomból, hogy kormányhatározat értelmében 

2014. március 10-i nappal a Nemzeti Sportközpontok átvette üzemeltetésbe az iváncsai tanuszodát. 

A térségi, köztük a perkátai tanulók uszodába járatását az intézményfenntartó, Klebelsberg 

Intézményfenntartó biztosítja. 

2014. március 15-én a Perkáta Nagyközség Önkormányzata és a Perkátai Általános Művelődési 

Központ 2014. március 15-én 9 órától tartotta ünnepségét a Kossuth-szobornál. Bogó Anikó ÁMK 

igazgató köszöntője és a Himnusz elhangzása után a Perkátai Hunyadi Mátyás Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola negyedik osztályos tanulói műsorát tekinthették meg a jelenlevők. A 

színvonalas előadásra Basticz Józsefné, Pats-Belső Viola és Tóth Ferencné tanítónők készítették fel 

a diákokat. Az előadás után Somogyi Balázs polgármester úr mondta el ünnepi beszédét. Az 

ünnepség zárásaként a Rozmaring Énekkar és a népművészeti foglalkozások tagjai közösen 

énekeltek Kossuth-dalokat, közben az intézmények és a helyi civil szervezetek képviselői koszorút 

helyeztek el. A hagyományokhoz híven, a Kossuth Lajos szobránál a következő szervezetek 

helyeztek el koszorút: Perkáta Nagyközség Önkormányzata képviseletében Somogyi Balázs 

polgármester úr és Dr. Tóth Ferenc alpolgármester úr, a Perkátai Hunyadi Mátyás Általános Iskola 

és Alapfokú Művészeti Iskola képviseletében Szilasy László igazgató úr és Vátkainé Boda Ildikó 

tanítónő, a Perkátai Általános Művelődési Központ képviseletében Bogó Anikó igazgató és Kovács 

Tiborné óvodavezető, a Függetlenek Perkátáért Egyesület képviseletében Lehóczkiné Orbán Ágnes 

elnök és Bogóné Plasek Krisztina alelnök, az Iskolai Szülői Munka Közösség képviseletében 

Tamásné Vad Virág elnök, a Nyugdíjasok Baráti Köre képviseletében dr. Nagy Andrásné elnök és 

Siba Lászlóné titkár, a Perkáta-Kisbács Baráti Egyesület képviseletében Siba Árpádné elnök és 

Szanyi Imre, a Perkátáért Közalapítvány képviseletében Dózsáné Dr. Sasvári Ildikó és Rajcsányi 

László kuratóriumi tagok, a Perkátai Régiség Gyűjtő Egyesület képviseletében Szarka Péter elnök 

és Ujfalusi Pál alapító tag, a Perkátai Római Katolikus Egyház képviseletében Pámer Ottó plébános 

atya és Jákliné Rajcsányi Rozália a Kisboldogasszony Alapítvány elnöke, a Perkátai Sport 

Egyesület képviseletében Orbán Brigitta és Vátkai Zoltán szakosztályvezetők, a Polgári Összefogás 

Perkátáért Egyesület képviseletében Szanyi Imréné és ifj. Dózsa György elnökségi tagok. A 

perkátai intézményeken és civil szervezeteken kívül Kercsnárné Füredi Beatrix is helyezett el 

koszorút a Független Kisgazda Párt Fejér megyei szervezete nevében. A rendezvény biztosítását 

ezúton köszönjük a perkátai körzeti megbízott rendőröknek és a Perkátai Polgárőrség Közhasznú 
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Egyesületnek. Köszönet a felkészítő pedagógusoknak, a Rozmaring Énekkarnak és Horváth 

Dórának a népművészeti foglalkozások vezetőjének és természetesen mindazoknak, akik az 

ünnepség technikai megvalósításában segítettek. Az önkormányzati ünnepséget követően Somogyi 

Balázs polgármester és Ujfalusi Pál képviselő részt vettek a Szabadság téri Petőfi-szobornál történő 

magánkezdeményezésű rendezvényen is. 

2014. március 18-án „Virágos parkok, közterek, magán balkonok, teraszok, utcák...” címmel 

fotókiállítás nyílt Perkátán a Győry kastélyban. 2013. áprilisában, francia testvértelepülésünk Saint 

Maximin egy fotópályázatot hirdetett, melyhez a Perkátai Általános Művelődési Központ is 

csatlakozott. A pályázat meghirdetésére 2013. májusában került sor. Francia, portugál és magyar 

képeket vártak a francia szervezők. Mindhárom részről 30 kép került beküldésre. A tablókon 

tematikusan helyezték el a szervezők a képeket, a következő témák szerint. A természet szívében, 

Virágos ablakok, erkélyek, Virágok és azúr, Több virág egy szín: rózsaszín, sárga, piros, Parkok és 

erdők, Községi munkák, Virágos városok, Virágok és természetes kő, Virágkompozíciók, A 

lábunknál és a Cserepes Virágok témában. A megnyitón részt vettek a fotók készítői közül négyen –

Basticz Zoltán elfoglaltsága miatt édesanyjával képviseltette magát Kisné Ujfalusi Ramóna, Klózer 

Kitti, Nágel Erzsébet és Papp Péter, aki összefoglalta ezt a konkrét fotópályázatot és a természet 

fotózásról beszélt. Péter a természet védelméről szeretetéről is beszélt és egyúttal meghívta a 

hétvégi faültetési akcióra a jelen lévőket. A népművészeti szakkörösök tavaszi műsorát tekinthették 

meg a vendégek. A pályázatban résztvevőknek az Önkormányzat részéről Ujfalusi Pál képviselő 

ajándékot adott át. Régiség Gyűjtő Egylet, a Polgári Összefogás Perkátáért Egyesület, a perkátai 

Pénzügyőr Vadásztársaság és az Iskolai Szülői Szervezet. A rendezvény reggel fél 8-tól körül-belül 

10 óráig tartott, majd a szervezők a segítőket vendégül is látták.  

2014. március 23-án vasárnap önkormányzati választás zajlott Franciaországban, ahol az addigi 

polgármester, Serge Macudzinski által vezetett lista már az első fordulóban győzelmet aratott, így 

újabb 6 éves ciklusban vezethetik Saint-Maximin Város önkormányzatát. Somogyi Balázs még 

aznap este telefonon gratulált az újraválasztott polgármester Úrnak, Perkáta díszpolgárának. 

2014. március 27-én ismét rendkívüli ülést tartott Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-

testülete, amelyen 6 képviselő (Laki Ferenc képviselő Úr nem volt jelen) vett részt. Az ülésen egy 

napirend került megtárgyalásra, mégpedig Perkáta Nagyközség Önkormányzata legnagyobb 

összegű megnyert projektjével, a KEOP-5.5.0/B-12-2013-0048 „Perkáta Nagyközség 

Önkormányzat intézményeinek épületenergetikai fejlesztései megújuló energiaforrás hasznosítással 

kombinálva” című pályázattal kapcsolatos építési közbeszerzési eljárás kiírása. Perkáta Nagyközség 

Önkormányzata a pályázat keretében 171.446.186 Ft támogatást kapott 85 %-os támogatási 

intenzitással a 201.701.395 Ft-os projektben, így közel 30 millió forint lesz az önrésze, ezen kívül 

az előkészítés közel 10 millió forintot tesz ki. A pályázatban 4 fontos közintézményünk, az iskola, a 

régi óvoda épülete, az orvosi rendelő és a polgármesteri hivatal energetikai megújítása valósul meg. 

A testület az egyetlen napirendi pont határozatában döntött a közbeszerzés kiírásáról, a meghívásra 

kerülő vállalkozásokról és a Bíráló Bizottság rendes és megfigyelő tagjairól (rendes tagok: Bokor 

Gergely közbeszerzési szakértő, Móricz Zoltán műszaki ellenőr, Kovács Melinda, pénzügyi vezető, 

a megfigyelő tagok: Szilasy László önkormányzati képviselő, intézményvezető és Bogó Anikó 

intézményvezető). Az eljárás ezen a héten már meg is indult és várhatóan egy-másfél hónapon belül 

döntésre visszakerül a képviselő-testület elé. A kivitelezési munkálatok várható ideje idén nyár, 

illetve ősz. 

2014. március 31-től a 30/2014. (III. 20.) számú képviselő-testületi határozatnak megfelelően az 

1.438 helyrajzi számú területre humuszelhelyezést végez a Strabag, amely a 62-es számú főút 

fejlesztési munkálatait végzi. 

2014. április 2-án küldöttválasztó részgyűlést tartott Adonyban a Dunaújvárosi Vízi Társulat, 

amelyen mostantól minden települést, illetve az ahhoz kapcsolódó területarányt a polgármester 

képviseli. 
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2014. április 2- án Gárdonyban L. Simon László az addig térségi országgyűlési képviselő hivatalos 

ebédre hívta meg a választókerület településeinek polgármestereit megköszönve együttműködésüket 

és az önkormányzatokkal való közös munkát. 

2014. április 4-én Dunaújvárosban dr. Galambos Dénes, Fejér megyei kormánymegbízott megnyitó 

beszédével átadásra került a dunaújvárosi Kormányablak a volt házasságkötő terem helyén. A több 

dunaújvárosi belvárosi rehabilitációs projekt első elemeként került átadásra a Dunaújvárosi Járás 

polgárainak szolgálatára. A megnyitó dr. Galambos Dénes kormánymegbízott után dr. Navracsics 

Tibor miniszerelnök-helyettes, Közigazgatási és Igazságügyi miniszter mondott avató beszédet, 

majd dr. Dorkota Lajos, volt dunaújvárosi országgyűlési képviselő, jelenleg a Magyar Energetikai 

és Közmű-szabályozási Hivatal elnöke köszöntötte a vendégeket és Cserna Gábor országgyűlési 

képviselő, Dunaújváros Megyei Jogú Város polgármestere. A rendezvényt dr. Kovács Péter, a 

Dunaújvárosi Járási Hivatal vezetője moderálta. A köszöntők és a szalagátvágás után a jelenlevők 

megtekinthették az új Kormányablakot, amely a Dunaújvárosi Járási Hivatal égisze alatt működik 

és a perkátai származású dr. Hujber Edina okmányirodai osztályvezető vezetésével fogja a járási, 

köztük a perkátai lakosokat kiszolgálni. 

2014. április 6-án az átalakult Fejér megye 4. számú egyéni választókerületében megtartott általános 

országgyűlési választáson dr. Galambos Dénes, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselőjelöltje 

nyert, így parlamenti mandátumot szerzett. A 2014-es választásokig Perkátát másik 22 településsel 

együtt képviselő L. Simon László is parlamenti mandátumot szerzett a Fidesz-KDNP országos 

listájáról. Minden megválasztott parlamenti képviselő munkájához sok sikert kívánunk országunk 

érdekében, illetve dr. Galambos Dénes munkájához pedig Perkáta és a térség eredményeiért. 

Köszönetet mondunk a választáson szavazatukat leadó perkátai polgároknak, a választás helyi 

lebonyolításáért pedig köszönet illeti a Helyi Választási Iroda munkatársait, a Szavazatszámláló 

bizottság rendes és jelölő szervezetek által delegált tagjait is. A választási kampányban Perkátát 

nyílt fórumon három képviselőjelölt kereste fel, a később képviselővé választott dr. Galambos 

Dénes (Fidesz-KDNP), a Kormányváltókat képviselő Magyar András és Hermann Henrik (SMS). A 

kampányban egy önkormányzatunkhoz kapcsolódó incidens is történt, melyben a választókerületi 

és a Nemzeti Választási Bizottság is határozatot hozott, illetve a Kúria is döntött. A döntés itt a 

beszámolóban olvasható. 

Önkormányzatunk több éves terve, hogy a Kastélykert eredeti rendeltetésének megfelelően, azaz 

Perkáta fő pihenő területeként állítsa helyre. Ennek egyik első lépése volt, a Polgári Összefogás 

Perkátáért (PÖPE) által elkészített játszótér, amit az elmúlt hetekben új játékokkal újítottak fel. 

Szintén ezt a célt szolgálja a tavaly ősszel kivitelezett felnőtt játszótér is.  

Április 8-án ennek a tervnek a következő lépése kezdődött meg azzal, hogy a kastélykert alsóbb 

területén fekvő útjait rendezzük úgy, hogy a játszótér alatti utakat feltöltöttük humusszal, amelyet 

ezen utak füvesítése követ. Ezen kívül a Tanácsköztársaság utcai bejáratot az autósok elől lezártuk, 

hogy az autós átmenő forgalom megszűnjön. A következő időszak terve, hogy a területen 

sétányokat tudjunk kialakítani. A munkálatokról értesítettük az iskolát, hogy a tanítás, illetve a 

gyermekek ne sérüljenek, illetve a terület kezelőjét, a Perkátai Sportegyesületet is, ezen 

szervezetekkel együttműködünk a Kastélykert üzemeltetésében, ahogy a volt gyakorlókertet kezelő 

Perkátai Régiséggyűjtő Egylettel is. 

2014. április 8-án Perkáta több rendezvényből álló programsorozattal emlékezett meg a költészet 

napjáról, amelyben kiállítás, iskolai alsós és felsős vetélkedő is szerepelt, illetve a Perkátai ÁMK és 

a Perkátai Irodalmi Kör közös április 8-i rendezvénye. Perkáta a legméltóbb módon őrzi József 

Attila emlékét, hiszen a Perkátai ÁMK keretében működik a József Attila Művelődési Ház és 

Könyvtár. 50 éve ünnepeljük április 11-én, József Attila születésnapján a Költészet napját, amely 

napon a magyar irodalom másik nagy alakja, Márai Sándor is ünnepli születésnapját. A Költészet 

Napja 50. évfordulóján a József Attila egyik 80 évvel ezelőtti versével is tisztelgünk. 

2014. április 11-től 18-áig mobil emlőszűrés állt rendelkezésére Perkátán minden 45 és 65 év 

közötti hölgynek, akik az elmúlt két évben nem voltak szűrő vizsgálaton. Ezek a hölgyek behívó 

levelet kaptak és az alapján vehettek részt a szűrésen. 
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2014. április 12-én a Pénzügyőr Egyesület Vadásztársaság immáron hetedik éve minden tavasszal 

elindul, hogy a település külterületét megtisztítsa az oda elhelyezett szeméttől, hulladékoktól. Ez a  

kezdeményezés eleinte megyei szinten is működött, de aztán megszűnt. Az ötven fős csapat 

megtisztította a Kis-Perkáta, Bárányjárás, Csiró, Mélyvölgy és a Szőlőhegyre vezető utakat. 

Általában ilyen alkalmakkor a Perkátáról kivezető utakat, területeket igyekeznek megtisztítani, mert 

ide dobálják el a legtöbb szemetet. A szervező egyesülethez az idén Perkáta Nagyközség 

Önkormányzata, Perkátai Polgárőrség Közhasznú Egyesület, Perkátai Természetvédő Egyesület 

valamint a Forrás Kft. csatlakozott, akik biztosították számunkra az összegyűjtött szemét traktoros 

elszállítását. 

2014. április 17-én Önkormányzatunk a 158/2013. (XII. 18.) számú képviselő-testületi határozattal 

750.000 Ft támogatást adott a II. számú háziorvosi körzet ellátását biztosító Dr. Szűcs Mihálynak 

arra az időszakra, amikor a Népegészségügyi Szerv helyettesítésre kijelölte, viszont finanszírozást 

nem kapott 2013 júniusában. A Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségügyért Felelős 

Államtitkárságával történt ügyintézés után az Országos Egészségügyi Pénztár megyei szervezete 

utólagosan szerződést kötött Dr. Szűcs Mihállyal a 2013. júniusi időszakra. Az önkormányzati 

támogatás ezáltal a 2014. márciusi finanszírozás elszámolásánál kompenzálva lett Perkáta 

Nagyközség Önkormányzata és Dr. Szűcs Mihály vállalkozása között. 

2014. április 19-én a Perkátai Régiség Gyűjtő Egylet és a Perkátai ÁMK április 19-én délelőtt több 

programmal is kedveskedett a kastélykertben az oda látogatóknak. Az iskola előtt Hegedűs 

Gabriella tanárnő ügyességi versenyt szervezett az iskolás gyermekek részére, a gyermekek az 

ügyességi és a lassúsági versenyen nagyon jól érezték magukat. A kastélynál tojásfújás, tojásfestés, 

papírtojás készítés, arcfestés és különböző kézműves foglalkozások várták a gyermekeket. Az 

óvodás gyermekek részére sok játékot sikerült összegyűjteni. A régiséggyűjtők által felújított retró 

kerékpárokkal elindultak a településen, egy nagy kört mentek, jól érezték magukat, visszatérve a 

kastélyhoz zsíros kenyeret ettek, teát ittak. A program zárásaként feldíszítették a tojásfát is.  

A mai napon érkezett hozzám Molnárné Horváth Zsuzsanna írásos bejelentése, hogy a Perkátáért 

Közalapítvány ellenőrző bizottsági tagságáról lemond. A következő ülésen fogjuk pótolni személyét 

az alapítványban. 

Következő időszak eseményei. 2014. április 26-án lesz a Magyar Sport Napja és Testvértelepülések 

Világnapja rendezvény Perkátán a Kastélykertben. 

2014. május 10-én TeSzedd2014 Perkátán, 2014-es Újszülöttek Ligete avatása. Kérem a képviselő-

testület tagjainak a hozzászólásait az elhangzottakhoz. 

 

Szilasy László képviselő 

Az Országos Klebelsberg Intézményfenntartó Központon keresztül írta ki az oktatásért felelős 

államtitkár az intézményvezetői pályázatot úgy, hogy az önkormányzatok, a tantestületek és a 

Dunaújvárosi Tankerület is támogatta a kinevezésem pályázat nélküli meghosszabbítását. 

A 2014. március 15-i ünnepséget követő magánrendezvényre kaptam vádakat és más is, hogy nem 

vettünk részt. Én a magam részéről nem is tudtam róla, nem is kaptam meghívót. Volt egy incidens 

Polgármester Úr és a magánkezdeményező részéről, hogy Polgármester Úr és Ujfalusi Pál képviselő 

úr nem tapsolták meg a Himnuszt. Itt megjegyezném, hogy a Himnusz az a nemzeti ünnepeinken 

elhangzó és nemzetünket jelképező vers, illetve zenemű, amelyet a magyar kultúrkörben ez idáig 

nem volt szokás megtapsolni. Nem egy slágerről van szó. Van mégy egy ilyen zenemű, a Szózat. 

Azt sem szokták megtapsolni. Nem hiszem, hogy ezért bárkit is vád kell hogy illessen. Elmondások 

alapján más perkátai lakosok sem tapsolták meg a Himnuszt, hanem a magyar kultúrkör 

elvárhatóságának megfelelően, méltósággal hallgatták végig nemzeti dalunkat. 

A virágosítással kapcsolatban szeretném megköszönni a Perkátáért Közalapítványnak a segítségét. 

Sikerült az idei évben is az iskola körül a virágosításban részt vennünk. Beszéltem a Művelődési 

Ház vezetőjével, ezt mindenképp tegye be az országos programba, hogy az alapítvány révén 

jutottunk virágokhoz. 

A humusz elhelyezéssel kapcsolatban köszönöm, hogy a tornaterem felé eső parkoló mögötti részt 

sikerült feltölteni humusszal és el is simították. 



 9 

 

Somogyi Balázs polgármester 

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

kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

határozatot hozza: 

 

36/2014. (IV. 22.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a polgármesteri 

beszámolót az aktuális eseményekről. A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

  

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2014. április 22. 

 

III. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Harmadik napirendi pont Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2013. évi költségvetésének 

megállapításáról szóló 1/2013. (II. 21.) 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 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 

rendeletet alkotja: 

 

6/2014. (IV. 23.) 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 pont Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2013. évi költségvetésének 

végrehajtásáról szóló rendelet megtárgyalása. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a rendeletet. 

 

Rajcsányi László József képviselő 

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

végrehajtásáról szóló rendeletet. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

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

Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletet. 

Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 

rendeletet alkotja: 

 

7/2014. (IV. 23.) képviselő-testületi rendelet 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta „Perkáta Nagyközség 

Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról” szóló rendeletet. A rendelet a 

jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

V. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Ötödik napirendi pont „az önkormányzat tulajdonáról és vagyonával való gazdálkodás egyes 

szabályairól” szóló 6/2007. (IV. 4.) önkormányzati rendelet 4. számú függelékének módosítása. A 

Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendet. 

 

Rajcsányi László József képviselő 

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

 

Somogyi Balázs polgármester 

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: 

 

37/2014. (IV. 22.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete „az önkormányzat tulajdonáról és 

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

rendelet 4. számú függelékét az alábbiak szerint módosítja: 

 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata vagyonkezelési joggal érintett vagyonelemei 
 

A Perkáta vízmű vagyonkezelői jogának ellenértéke az értékesített ivóvíz mennyisége 

alapján 2 Ft/m
3
 + áfa. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2014. április 22. 

 

VI. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Hatodik napirendi pont a Győry-kastély állagmegóvási munkálataihoz kapcsolódó tervezési 

ajánlatokkal kapcsolatos döntéshozatal. Önkormányzatunk 2012 nyarán benyújtott egy pályázatot, 

amely a Győry-kastély komplex felújításához kapcsolódott, Magyar-Kínai Kulturális Központ és 

Találkozóhely címmel. Erre a pályázatra önkormányzatunk nem kapott támogató döntést, jelenleg is 

egy fellebbezésünk él, de az Európai Uniós költségvetési ciklus lezárult, tehát nincs esély arra, hogy 

ez a pályázat támogató döntést kapjon. A tavalyi évben két pályázatot nyújtott be az önkormányzat 

a Nemzeti Kulturális Alaphoz állagmegóvás címén. Az egyik egy 13 millió Ft önrésszel bíró 

pályázat, a másik 7 millió Ft maximális támogatást, 10 %-os önrészt igénylő pályázat. Mindkét 

pályázatunk nyertessé vált, támogatási szerződéssel még nem rendelkezünk. Az állagmegóvási 

munkák a kastély tető részleges felújításához kapcsolódnak. A jelenleg érvényes építési 
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engedélyünk teljes felújításra szól, a részleges felújítás építési engedély módosítást tesz 

szükségessé. Két árajánlat kérése történt meg. A két árajánlat tartalmazza a kastély építési 

engedélyének módosítását, illetve a kiviteli tervek elkészítését. A Fehér Vártervező Kft. árajánlata 

bruttó 2 857 500 Ft, a Szakra Stúdió Kft. árajánlata bruttó 2 540 000 Ft. Arra kérném a képviselő-

testületet, hogy válasszuk ki a kedvezőbb árajánlatot. Kérem a képviselő-testület tagjainak a 

hozzászólásait.  

 

Rajcsányi László József képviselő 

A Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek a Szakra Stúdió Kft. bruttó 2 540 000 Ft 

összegű árajánlatának elfogadását. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom elfogadásra a Szakra Stúdió Kft. árajánlatának 

elfogadását, illetve hatalmazzon fel a képviselő-testület a szerződés aláírására, valamint a Nemzeti 

Kulturális Alappal, mint irányító hatósággal további egyeztetések lefolytatására. Aki ezzel egyetért, 

kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

határozatot hozza: 

 

38/2014. (IV. 22.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Perkáta, Győry-kastély 

módosított építési engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítésével megbízza a Szakra 

Stúdió Kft-t (2092 Budakeszi, Petőfi u. 41.) bruttó 2 540 000 Ft összegben, az 5642 

számlázott szellemi tevékenységek előirányzat terhére. A képviselő-testület felhatalmazza 

Somogyi Balázs polgármestert a szerződés aláírására, a Nemzeti Kulturális Alappal való 

tovább egyeztetések lefolytatására. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2014. április 22. 

 

VII. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Hetedik napirendi pont az önkormányzati tulajdonú vízfolyások üzemeltetésére vonatkozó 

üzemeltetői szerződés megtárgyalása. A Dunaújvárosi Vízi Társulat látja el a településünkön lévő 

nem csak önkormányzati, hanem állami tulajdonú vízfolyások kezelését. Állami tulajdonban és vízi 

társulati kezelésben van a Polgármesteri Hivatal épülete melletti perkátai vízfolyás. A Dunaújvárosi 

Vízi Társulat 2012-ben a küldöttgyűlésén elfogadta egy önkéntes érdekeltségi hozzájárulás 

bevezetését, amely közel 500 000 Ft volt településünkre vonatkozóan. A vízgazdálkodási feladatok 

ellátására a 2014. évre a 2013. évivel megegyező 449 580 Ft összeget javasol a társulat. A Pénzügyi 

Bizottság tárgyalta a szerződés elfogadását. 

 

Rajcsányi László József képviselő 

A Pénzügyi Bizottság javasolja az üzemeltetés szerződés megkötését a 2013. évivel megegyező 

449 580 Ft összeggel. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. 

 

Szilasy László képviselő 

Az első résszámla fizetési határidejét módosítani kell a szerződésben, mert lejárt. 
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Somogyi Balázs polgármester 

Természetesen ezt módosítani fogjuk. Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom elfogadásra az 

önkormányzati tulajdonú vízfolyások üzemeltetésére vonatkozó üzemeltetői szerződést. Aki ezzel 

egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

határozatot hozza: 

 

39/2014. (IV. 22.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta az önkormányzati 

tulajdonú vízfolyások üzemeltetésére vonatkozó üzemeltetői szerződést 449 580 Ft összegű 

önkormányzati hozzájárulás biztosításával. A szerződés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2014. április 22. 

 

VIII. NAPIRNDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Nyolcadik napirendi pont a Dunaújvárosi Vízi Társulat küldöttgyűlésére küldött kinevezéséről szóló 

döntéshozatal. Minden település önkormányzata delegálhat küldöttet a Dunaújvárosi Vízi Társulat 

küldöttgyűlésére. Javaslom Perkáta esetében a polgármestert kinevezni küldöttként. 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: 

 

40/2014. (IV. 22.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Dunaújvárosi Vízi Társulat 

küldöttgyűlésére küldöttként Somogyi Balázs polgármestert delegálja. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2014. április 22. 

 

XI. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Kilencedik napirendi pont a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések 

támogatásáról szóló 28/2014. (IV. 1.) BM rendelet alapján kiírt pályázaton történő részvétellel 

kapcsolatos döntéshozatal. A térfigyelő kamerarendszer első ütemét a Perkátai Polgárőrség 

Közhasznú Egyesület valósította meg egy LEADER pályázaton keresztül. Most pedig az 

önkormányzat pályázna. A pályázat térfigyelő kamerarendszerek kiépítését támogatja. A pályázat 

100 %-ban támogatott, csak a térfigyelő kamerarendszerekre tér ki. Azt szerettük volna, hogy egy 

korábbi pályázatunk valósuljon meg. Ezt a pályázatot önkormányzatunk a Belügyminisztériumhoz 

nyújtotta be. Egy gépjármű beszerzését és annak elhelyezésére szolgáló épület kiépítését akartuk 

megvalósítani. Ezt is szerettük volna betenni a pályázatban, de csak a térfigyelő kamerarendszerek 

kiépítésére vonatkozik a jelenlegi pályázat. A település két bejáratához kerülnének kihelyezésre a 

kamerák. Ezzel kapcsolatban két árajánlat beszerzése történt meg helyi vállalkozóktól. László 

Norbert árajánlata bruttó 2 142 529 Ft, Simai Zsolt árajánlata bruttó 2 250 300 Ft. Javaslom az 
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alacsonyabb összegű árajánlat kiválasztását és ezzel az összeggel a pályázat benyújtását.  A 

Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendet.  

 

Rajcsányi László József képviselő 

A Pénzügyi Bizottság a kedvezőbb árajánlat elfogadását javasolja a képviselő-testületnek. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Nem csak a kamerarendszer kiépítése szerepel a kedvezőbb árajánlatban, hanem különböző 

bázispontok kialakítása is a település domborzati viszonyainak figyelembevételével, a rendszerek 

feladatainak megfelelő ellátása érdekében. Már nem kábelen, hanem wifi-n történik meg az adatok 

továbbítása a kamerafejekről. Az internetes domborzati térkép viszonyait figyelembe véve egyéb 

bázispontok kiépítése is szükséges ahhoz, hogy a kamerarendszer két csomópontja megfelelően 

tudjon működni. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs több 

hozzászólás, javaslom a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról 

szóló 28/2014. (IV. 1.) BM rendelet alapján kiírt pályázati eljárás keretében pályázat benyújtását, 

térfigyelő kamerarendszer kiépítése és fejlesztése kategóriában, 100 %-os 2 142 529 Ft támogatási 

összeggel. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

határozatot hozza: 

 

41/2014. (IV. 22.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a belügyminiszter 

28/2014. (IV. 1.) BM rendeletével kiírt „a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati 

fejlesztések támogatásáról” szóló pályázati eljárás keretében pályázat benyújtását térfigyelő 

kamerarendszer kiépítése és fejlesztése kategóriában, bruttó 2 142 529 Ft támogatási 

összeggel.  

 
Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2014. április 22. 

 

X. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Tízedik napirendi pont a Perkátai Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

intézményvezetőjének kinevezésével kapcsolatos pályázat véleményezése. Mindenképpen 

szükséges véleményeznünk Szilasy László által benyújtott intézményvezetői pályázatot. Nem 

pályázat nélküli hosszabbításról van szó, hanem a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ kiírta a 

Perkátai Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői 

pályázatát, amelynek beadási határideje már lejárt. 2014. május 23-ig szükséges a véleményező 

szervek döntéseinek meghozatala, amelyet megkért rajtam keresztül a Dunaújvárosi Tankerület 

vezetése a képviselő-testülettől. Egy pályázó nyújtotta be pályázatát. Kérem a képviselő-testület 

tagjainak a hozzászólásait. 

 

Szilasy László képviselő 

A polgármesteri beszámolóban elhangzott, hogy közel 500 millió Ft-ot sikerült az elmúlt 

időszakban nyerni. Ezt kiszámoltam pontosan 560 941 994 Ft-ot nyertünk az iskolára, óvodára, 

művelődési házra. Jelen pillanatban is 449 263 641 Ft függőben van. 2009-től két településre 

vonatkozóan, 2011-től három településre vonatkozóan nyertünk pályázatokat. Kérem a képviselő-

testületet, hogy továbbra is támogassa azt a munkát, amit eddig végeztem. Érintettség miatt nem 

kívánok szavazni. 
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Somogyi Balázs polgármester 

Javaslom a képviselő-testületnek, hogy a január 16-i döntésünket erősítsük meg és támogassuk 

Szilasy László intézményvezetői pályázatát. 

 

Rajcsányi László József képviselő 

Januárban megvolt a töretlen bizalom a képviselő úrral szemben, azóta nem sikerült elrontani ezt a 

bizalmat. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom a képviselő-testületnek, hogy az intézményvezetői 

pályázat kapcsán hozzuk meg véleményünket. Javaslom Szilasy László intézményvezetői 

pályázatának támogatását. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozza: 

 

42/2014. (IV. 22.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja Szilasy Lászlónak a 

Perkátai Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői 

munkakör ellátására vonatkozó pályázatát.  

 
Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2014. április 22. 

 

XI. NAPIRENDI PONT  

 

Somogyi Balázs polgármester 

Tizenegyedik napirendi pont a bejelentések. Akinek van bejelentése, kérem tegye meg. 

 

Dr. Lakos László jegyző 

Egy tájékoztató jellegű bejelentésem lenne, ami a Polgármesteri Hivatal udvarában történt 

környezetszennyezéssel kapcsolatos. Ebben a hónapban harmadik alkalommal fut neki a 

Környezetvédelmi Felügyelőség a bírságolási eljárásnak, mert másodszor is új eljárásra utasították 

őket, annyi különbséggel, hogy ezúttal nem a bíróság, hanem az Országos Környezetvédelmi 

Főfelügyelőség döntött az új eljárásról. A mentesítési munkálatok megkezdésekor kértük, hogy a 

bírságolási eljárást a mentesítés befejezéséig függesszék fel, hiszen a mentesítés elvégzése után 

rendelkezésünkre fog állni a hulladék pontos tömege és az alapján ki lehet számolni a bírság pontos 

összegét, nem pedig becslési eljárással, ahogy addig tették. Ezt a felfüggesztési kérelmünket 

elutasították. Megfellebbeztük a bírság határozatukat, amiben ugyanazt a bírságot szabták ki, amit 

eredetileg. A felfüggesztési kérelmünk elutasítását is megfellebbeztük, ezt másodfokon 

elutasították, a bíróság azonban helyt adott a felfüggesztés iránti kérelmünknek. Ennek ismeretében 

a bírság határozatra benyújtott fellebbezésünknek már a másodfokú környezetvédelmi hatóság helyt 

adott, így most újra indul az eljárás. Most ott tartunk, hogy tényállás tisztázására szólítottak fel 

minket, mert ellentmondást véltek felfedezni a Vertikál Zrt. adatai és a mi adataink között, pedig 

laikus számára is teljesen egyértelmű, hogy nincs ellentmondás a két nyilatkozat között. A Vertikál 

Zrt-től kértünk ismét egy nyilatkozatot, ami feloldja ezt a vélt ellentmondást. Reményeink szerint a 

tényleges mennyiségnek megfelelő bírság alappal számolják a bírságot, ami egy tizenharmad része 

az általuk becsültnek. Ez még csökkenhet, mert időközben a mentesítés megtörtént. Emiatt van 

lehetősége a Felügyelőségnek méltányosság gyakorlására is. A 100 %-os bírság ilyen esetben 25 %-

ra mérsékelhető. Az ezzel kapcsolatos kérelmünket is benyújtottuk. 
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Somogyi Balázs polgármester 

Amennyiben nincs több hozzászólás, bejelentés, a képviselő-testületi ülést bezárom.  

 

Több hozzászólás nem hangzott el, Somogyi Balázs polgármester a testületi ülést 18:10 

perckor bezárta. 

 

 

 

Somogyi Balázs        Dr. Lakos László 

    polgármester                 jegyző 

 

Jegyzőkönyv-hitelesítők: 

 

 

 

  Kovács Ferenc                    Rajcsányi László József 

                képviselő                                   képviselő  


