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Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: A 2014. június 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, Szilasy László, 

Kovács Ferenc, Laki Ferenc 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. Ujfalusi Pál képviselő úr jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv hitelesítőknek 

felkérem Laki Ferenc és dr. Tóth Ferenc képviselő-testületi tagokat, amennyiben a képviselő-

testületnek nincs ellenvetése. A kiküldött meghívóban nyolc napirendi pont szerepel. 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 pontunk polgármesteri beszámoló az aktuális eseményekről.  

2014. április 23-án és május 22-én Kulcson, május 29-én Rácalmáson elnökségi ülést tartott a 

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület, amely turisztikai pályázatok kapcsán tett javaslatot. A 

május 22-i elnökségi ülésen elnök úr tájékoztatót tartott, míg a május 29-i elnökségi és felügyelő 

bizottsági ülés után a közgyűlés elfogadta a 2013. évi költségvetési beszámolót. A közgyűlésen a 

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület 13 perkátai (önkormányzat, intézmény, civil szervezetek, 

vállalkozások) tagja közül 8 jelen volt. 

2014. április 24-én Dunaújvárosban ülést tartott a Dunaújvárosi Helyi Védelmi Bizottság, amelyhez 

2013. január 1-jétől Perkáta is tartozik. Az ülésen az elmúlt időszakban bekövetkezett eseményeket 

és az ahhoz kapcsolódó intézkedéseket tekintették át, illetve a következő időszak várható 

eseményeit vették számba. 

2014. április 26-án Perkátán már több éve április utolsó hétvégéjén ünnepeljük a Magyar Sport 

Napját, illetve a Testvérvárosok Világnapját. A rendezvényen számos civil szervezet is részt vett, 

illetve a főzőversenyre is benevezett. A gyermekek gyermekvirtus vetélkedőn vehettek részt, míg a 

nagyobbak labdarúgó bajnokságon. Május 1-jén szintén megrendezésre került egy majálisi kupa. A 

Szabadság téren átadásra került a megújult testvértelepülési tábla, amely mindhárom testvérvárosi 

kapcsolatunkat mutatja. 

2014. április 29-én Adonyban újabb ülést tartott az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás, amely 

ekkor a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóját fogadta el. Számos más, a 

megszűnéssel kapcsolatos kisebb döntést fogadott még el. A társulás akkor már kiszámlázta a 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ felé a 2013-as évben két szakaszban megtörtént 

uszodahasználat díját, de annak ellenértékét a mai napig nem kapta meg. 

2014. május 5-én Dunaújvárosban a Városházán menetrendi egyeztetést tartott a 

Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft, amelyen szó esett a közfoglalkoztatásban részt vevők 

szállításáról, illetve a 62-es számú főút fejlesztése miatti fennakadásokról, illetve azok 

következményeiről. A válaszokban az intézet igazgatója tájékoztatta a jelenlevőket, hogy a 
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közösségi közlekedésben meghatározott irány a regionális elérhetőség növelése, amely a 

szolgáltatók (Volánok, MÁV-Start) számára a megyei célpontok minél magasabb fokú 

elérhetőségét tűzte ki feladatként. Ezt Perkáta esetében az Alba Volán látja el.  Perkáta részéről 

felvetettem, hogy számunkra hátrányos a tavaly decemberi menetrend-változtatás, amelyek által a 

távolsági járatok száma csökkent a perkátai megállókban. A válaszban elhangzott és ezt itt Perkátán 

pozitív fejleményként értékeltük, hogy a decemberi menetrendváltozások csökkentési előirányzatai 

mérséklődtek, azaz a tervezetthez képest több távolsági járat érinti Perkátát, amit a heti ingázók 

igényeinek kiszolgálásával indokolt az intézet. 

Tovább folytatódik a Fejér Megyei Önkormányzat tervezésében a 2014-2020-as uniós ciklushoz 

kapcsolódó előkészítő munka, amelyben május 9-én a megyei tervezési munkacsoport tartott ülést, 

majd 13-án a Dunaújváros járás is. Május 21-én ismét a járási munkacsoport ült össze. A megyei 

tervezés várhatóan június végén zárul. 

2014. május 10-án önkormányzatunk a harmadik TeSzedd akcióhoz is csatlakozott, amely május 

10-én reggel 8 órától várta az érdeklődőket. Idén is több szervezet csatlakozott a munkához, köztük 

a Perkátai Természetvédő Egyesület előkészítő munkáját köszönjük. A programhoz az iskola is 

csatlakozott, így több száz résztvevő segítette újabb akcióval településünket. 

A Dózsa György utcában került felavatásra a 6. perkátai Újszülöttek Ligete, amely most a 2013-ban 

született perkátai gyermekeket örökíti meg. Az avatáshoz önkormányzatunk biztosítja a növényeket, 

perkátai vállalkozók ajánlották fel munkájukat, illetve a szülők és nagyszülők ültették el a fákat. Az 

avatáson részt vettek a perkátai óvodába ekkor ellátogató esztergomi Honvéd utcai Óvoda 

partnerintézmény óvónői is. 

2014. május 11-16-ig Perkátán a folyamatos erős szél és az eső miatt folyamatos riasztás volt 

Perkáta térségében is, sőt volt olyan időszak, amikor narancssárga riasztás is kiadásra került. A 

védekezésben az intézményvezetők felkészítették az intézményeket, míg a Faluüzemeltetés 

folyamatosan ügyeletben volt. A Perkátai Polgárőrség Közhasznú Egyesület tagjai megerősített 

szolgálatot végeztek. Köszönjük a Perkáta Időjárása és Papp Péter folyamatos segítségét is. 

2014. május 14-én küldöttgyűlést tartott a Dunaújvárosi Vízgazdálkodási és Környezetvédelmi 

Társulat, amely elfogadta a tavalyi évi zárszámadását. 

2014. május 14-én rendkívüli ülést tartott Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete, 

amelyen hat képviselő vett részt (Kovács Ferenc képviselő Úr nem volt jelen, előre jelezte 

távolmaradását). A testület előtt a Pénzügyi Bizottság is ülést tartott, amelyen az 5 testületi napirend 

közül 3-at megtárgyalt és elfogadásra ajánlott a testület számára. A testület érvényesnek 

nyilvánította a KEOP 5.5.0/B/12-2103-0048 épületenergetikai pályázatunkhoz kapcsolódó 

kivitelezési közbeszerzést, majd nyertes hirdetett a Fehérép Kft személyében. Ezt követően a 

perkátai elkerülő út kapcsán ingyenes tulajdonjog átruházásról döntött a testület a Nemzeti 

Infrastruktúrafejlesztő Zrt. javára a 011/2 helyrajzi számú terület kapcsán. Kérelemre elvi döntést 

hozott a településrendezési eszközök módosításának előkészítésére a testület, 100.000 forint 

támogatást biztosított az iskola számára a ballagási előkészületek finanszírozására és szintén 

100.000 forintot a Helyi Választási Iroda számára az Európai Parlamenti választás lebonyolítására. 

2014. május 16-án Perkátán Janóczki Julianna, a Perkátai Sportegyesület elnökségi tagjának 

temetésén jómagam képviseltem önkormányzatunkat. Nyugodjék békében! 

2014. május 20-án Budapesten az állami intézmény Forster Központ konferenciát szervezett a 

Forster Központ Fejér megyében tervezett turisztikai fejlesztései kapcsán, turisztikai láncolat 

kialakítása témájában, Fejér megye – Klasszikus kertek és kastélyok birodalma címmel. Erre a 

konferenciára a Győry kastélyunk is meghívást kapott, illetve a programban való részvételre is.  

2014. május 20-án Adonyban közgyűlést tartott az önkormányzatunk résztulajdonában levő 

Dészolg Kft, amely közgyűlés elfogadta a tavalyi évi zárszámadását. 

2014. május 22-én Székesfehérváron közgyűlést tartott az önkormányzatunk résztulajdonában levő 

Fejérvíz Zrt. is, amely közgyűlés elfogadta a tavalyi évi zárszámadását, emellett új igazgatósági 

tagot is választott. 
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2014. május 23-án Perkátán a Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási 

Szerve szervezésében egy napra visszatért Perkátára a mammográfiás szűrővizsgálatot végző busz, 

amely április folyamán már volt itt. 

2014. május 24-én a dunaújvárosi Parázs-Varázs rendezvényen kiállítóként vett részt a Perkátai 

Régiséggyűjtő Egylet, amely egész nap várta a rendezvényre kilátogató érdeklődőket.  

2014. május 24-én Adonyban Szent Orbán napi ünnepséget tartott a Duna-menti Szent Orbán 

Borrend Adony, amely nemcsak az adonyi, hanem a környéki, perkátai, kulcsi, iváncsai gazdákat is 

magába foglalja. Délután 3-kor a borrend és meghívott borrendjei vezetésével körmenettel érkeztek 

a kápolnához, ahol főtisztelendő Szabó Gyula adonyi plébános atya vezette a litániát, majd áldotta 

meg a most felállított Szent Orbán mozaikot. Ezt követően Králl István a borrend nagymestere és 

Ronyecz Péter, Adony Város polgármestere köszöntötte a jelenlevőket. Az áprilisi borversenyt 

Schmidt Attila, a borrend krónikása értékelte. A négy (fehér, rozé, vörös, idegentermő) díjait Simon 

László Úr, a Fejér Megyei Kormányhivatal főigazgatója, nagymester úr és polgármester úr adták át. 

A díjazottak között szerepelt a borrend vezetőségének perkátai tagja, Nedves Tibor is „Ezerjó” 

borával. A borversenyen több perkátai gazda is részt vett és ért el nagyon szép eredményt. Ezt 

követte három új borlovag avatása, majd az estig tartó pincelátogatások. 

2014. május 25-én zajlott hazánkban az Európai parlamenti választás, amelyen 18,04%-os helyi 

részvételi arány mellett Perkátán a Fidesz-KDNP 57,34%-ot, a Jobbik 17,83%-ot, az MSZP 8,74%-

ot, a DK 8,39%-ot, az Együtt-PM 3,15%-ot, az LMP 2,97%-ot, A haza nem eladó Mozgalom 

1,22%-ot, míg az SMS 0,35%-ot kapott, ahogy ezt hírül adta a Helyi Választási Iroda 

közleményében. 

2014. május 27-én Perkátán volt az MVM Paksi Atomerőművel kapcsolatos interaktív 

vándorkiállítását bemutató busz. 

2014. május 28-án közgyűlést tartott a Perkátai Sportegyesület is, amely elfogadta a tavalyi évi 

szakmai és gazdálkodási beszámolóját. A közgyűlésen Pavlicsek Nándor elnök bejelentette a 

lemondását, majd Jelölő Bizottság megválasztása is megtörtént. 

2014. május 29-én délután a Duna-Ipoly Nemzeti Park munkatársaival, az ő pályázatuk keretében 

az Adony-Perkátai löszvölgy Natura 2000-es területét ismerhették meg szakemberek segítségével a 

helyi érdekeltek, köztük Perkáta Nagyközség Önkormányzata képviseletében jómagam. A Natura 

2000-es területek szabályszerű mezőgazdasági használatának ismertetésére szolgáló projekt 

keretében több részét bejártuk a területnek, aminek keretében a helyszínen bemutatták a területét 

védettségének egyik okát, az országban talán itt legsűrűbben előforduló védett gyapjas csüdfüvet. A 

löszvölgy perkátai részét nálunk Görbe-völgyként említjük. 

2014. május 29-én Perkátán közgyűlést tartott a Perkáta-Kisbács Baráti Egyesület, amely a 

zárszámadás elfogadása után tisztújítást is tartott, amelyen Siba Árpádné elnöksége mellett mind az 

elnökség, mind az Ellenőrző Bizottság újra bizalmat kapott. 

2014. május 30-án Perkáta több rendezvényből álló programsorozatot tartott 4évszak címmel (2012-

ben már 3 elem megrendezésre került), amelynek záró rendezvénye egy helyi képzéssel zárult, ahol 

Bogó Anikó, Lászlóné Szabó Edit és jómagam előadását hallgathatták meg az érdeklődők. 

2014. május 30-án volt Hellebrand Henriett festőnő A szivárvány színeivel című kiállításának 

perkátai megnyitója a Győry kastélyban, amely június 13-ig látogatható. A kiállítás megnyitó 

beszédét Tamásné Vad Virág, az iskola szülői szervezet vezetője mondta el. 

2014. június 1-jén újabb elismerést kapott a Perkátai Régiséggyűjtő Egylet azzal, hogy június 1-jén 

az MTVA Család-barát című műsora riportot készített az egyesület kiállítási anyagairól, illetve 

tevékenységéről. Az egyesület vezetői mellett polgármesterként nyilatkoztam a riportban. 

2014. június 2-án önkormányzatunk képviselő-testületi határozatának megfelelően aláírásra került a 

közbeszerzésen győztesnek hirdetett Fehérép Kft-vel a 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 kivitelezői szerződés. Perkáta Nagyközség 

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

intenzitással a 201.701.395 Ft-os projektben, míg a közel 30.255.209 Ft-os önrészt a 
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Miniszterelnökség döntése alapján önkormányzatunk egy újabb pályázatban elnyerte. A 

pályázatban 4 fontos közintézményünk, az iskola, a régi óvoda épülete, az orvosi rendelő és a 

polgármesteri hivatal energetikai megújítása valósul meg. 

2014. június 4-én Nagy Zoltán a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság kapitánya meghívására járási 

fórum került megrendezésre a Dunaújvárosi Rendőrkapitányságon. 

Június 4-én a Nemzeti összetartozás napján emlékezve mind a magyar hőseinkre, mind egész 

nemzetünkre, koszorút helyeztünk ki a perkátai világháborús emlékműnél, az országzászlónál. 

2014. június 5-én a dunaújvárosi Bartók Kamaraszínházban tartotta nagyszabású pedagógusnapi 

ünnepségét a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Dunaújvárosi Tankerülete. Tóth Géza 

tankerületi igazgató köszöntése után, a KLIK elnöke, Marekné dr. Pintér Aranka mondta el ünnepi 

beszédét. A tankerület minden iskolájából, így Perkátáról is két-két gyermek üdvözölte a 

pedagógusokat, akik között Szilasy László igazgató Úr vezetésével 14 perkátai pedagógus is részt 

vett. A tankerület diákjai által előadott komolyzenei, könnyűzenei, vers- és prózamondói és 

táncbemutatót is tartalmazó gálán köszöntötték az idén nyugdíjba vonuló pedagógusokat, köztük az 

általános iskolánkban tanító Farkasné Csernus Mariannát, sőt nem feledkeztek meg az arany- és 

gyémántdiplomás pedagógusokról sem. Az egyik legnagyobb tapsot Marton Ilona (sajnos nem volt 

jelen) kapta, aki idén a gyémántdiplomáját veheti át. Köszöntötték még az idén jelentős tanulmányi 

versenyeredmények kapcsán a felkészítő pedagógusokat is. 

2014. június 6-án a Perkátai ÁMK Szivárvány Óvodája ballagási és évzáró ünnepséget szervezett a 

Faluházban, a nagycsoportosok néhány gyermek kivételével elbúcsúztak, elballagtak. A vegyes 

csoport is megtartotta már évzáró és ballagási ünnepségét, ahonnét tizenegy kisgyermek búcsúzott 

az óvodától, az óvó néniktől. 

2014. június 10-én Perkátán az Orosz Föderáció Nagykövetsége megbízásából a Grop Kft. végzi a 

temetőben levő II. világháborús szovjet emlékmű felújítását. A felújítás várhatóan néhány nap alatt 

megvalósul. A következő időszak eseményei 2014. június 13-án Pedagógusnap lesz Perkátán, 2014. 

június 14. 17 órakor kerül megrendezésre az Iskolai ballagás. Kérem a képviselő-testület tagjainak a 

hozzászólásait a beszámolóhoz. 

 

Szilasy László képviselő 

A 2014. június 14-én öt órai kezdettel tartandó iskolai ballagásra és tanévzáró ünnepségre ezúton 

sok szeretettel meghívom a képviselő-testület tagjait, polgármester urat, jegyző urat. 

  

Laki Ferenc képviselő 

Én szeretnék egy javaslatot előterjeszteni. Felolvastad ezt a június 10-i dolgot az orosz föderációval 

kapcsolatosan, hogy át lesz építve az emlékmű. Ezen dolgozott egy éve a feleségem. Végig járta az 

Orosz Hadügyminisztériumot, Orosz Nagykövetséget egy éven keresztül és most lett meg ennek a 

gyümölcse. Többek között ezért is lesz meg ez a dolog. Javasolnék egy köszönőlevelet a képviselő-

testület részéről, de nem azért mert a feleségem.  

 

Somogyi Balázs polgármester 

Köszönöm a felvetést, köszönöm az ebben való közreműködést a feleségének. A származása 

alapján tudott abban segíteni, hogy a nyelvi akadályokat leküzdjük.  

 

Laki Ferenc képviselő 

És most akkor mi a helyzet? Hozzájárulnak az urak? 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Én válaszoltam erre. 

 

Laki Ferenc képviselő 

Tehát írásban nem fog kapni egy levelet. 
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Somogyi Balázs polgármester 

Ha azt kéri képviselő úr, akkor szavazunk. Egy határozati javaslatot fogalmazott meg, hogy egy 

írásbeli köszönetet szeretne kérni a képviselő-testülettől a közvetítésért.  

 

Laki Ferenc képviselő 

Én úgy gondolom, hogy ez jár, aztán mindenki azt mondd, amit akar. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Kérdezem a képviselő-testület tagjait, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

 

Dr. Tóth Ferenc alpolgármester 

Függetlenül attól, hogy kinek meg minek az emlékére történik, de ha valami olyasmi történik a 

faluban, ami egy romos, egy rossz helyszínt valamilyen formában szebbé, normálisabbá varázsol, 

annak nyilvánvalóan egy köszönet jár, ehhez nem kell szavazni, erről nem kell külön vitát nyitni. 

Amikor olyan történik, hogy valaki tesz valamit a falu érdekében, rendben, tegye, de az is igaz, 

hogy ez mindannyiunk állampolgári kötelezettsége. 

 

Laki Ferenc képviselő 

Ő nem magyar állampolgár.  

 

Somogyi Balázs polgármester 

Amennyiben nincs több hozzászólás, aki támogatja Laki Ferenc képviselő úr javaslatát, mely szerint 

Kyrylyuk Alla részére egy írásbeli köszönetet juttassunk el a képviselő-testület nevében az orosz 

második világháborús szovjet hősi emlékműnek a felújításában való közreműködéséért, kérem, 

kézfelemeléssel jelezze. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozza: 

 

49/2014. (VI. 12.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta Laki Ferenc képviselő úr 

javaslatát, mely szerint Kyrylyuk Alla részére egy írásbeli köszönetet juttasson el a 

képviselő-testület az orosz második világháborús szovjet hősi emlékműnek a felújításában 

való közreműködéséért. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2014. június 12. 

 

Dr. Lakos László jegyző 
Az aktuális eseményekről szóló beszámolót szeretném két dologgal kiegészíteni. A 

településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos elmúlt képviselő-testületi ülésen elfogadott 

határozat ügyében a kapcsolatot a tervezőirodával felvettük és megérkezett az árajánlatuk, amelyet 

tolmácsoltam Horváth Árpád részére. Ő a tervezővel történt konzultáció, illetőleg az árajánlat 

alapján háromoldalú szerződés megkötését kéri. A szerződés megkötését követően a negyedik 

módosítás megkezdhető. Az árajánlat 440 000 Ft + áfa összegű. Megpróbáljuk ezt még csökkenteni. 

Költségként felvetődik a terület zajvédelme, illetve tájba illeszkedése. Erre azt mondták, hogy 

ennek nem lesznek jelentős költségei. Várhatóan két héten belül sor kerül a háromoldalú szerződés 

megkötésére, amelyre a képviselő-testület az elmúlt ülésen a polgármester urat felhatalmazta. 

A Munkavédelmi Felügyelőség május hónapban egy ellenőrzést folytatott, amivel kapcsolatban 

megérkezett a határozatuk. Természetesen aggódó állampolgár bejelentésére érkeztek ki és 

vizsgálták a közmunkások fűkaszálási tevékenységét és ezzel kapcsolatban hoztak egy döntést, 

amelynek értelmében az önkormányzat kockázatértékelési tervét ki kell egészíteni és pontosítani 
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kell. Erre hatvan napos határidőt szabtak. Úgy érzem, hogy az egyik szakember a másik szakembert 

bírálta felül, hiszen szintén egy munkavédelmi szakember volt az, aki elkészítette a 

kockázatértékelést, most egy másik szakember azt mondta, hogy ez pontatlan és hiányos. Sajnos 

négy-öt évvel ezelőtt készült. Ezt már pótmunkaként, javításként, ingyenesen nem tudjuk 

elvégeztetni, tehát ez valamennyi költségbe fog kerülni az önkormányzatnak. Ezúton is köszönjük 

az aggódó állampolgárnak ezt a többletköltséget.  

 

Laki Ferenc képviselő 

A sportkörből kiszállt Pavlicsek Nándor. Azt a pénzt továbbra is megkapják, amit megszavaztunk?  

 

Somogyi Balázs polgármester 

A költségvetésben megállapított támogatást nem Pavlicsek Nándor kapja, hanem a Perkáta 

sportegyesület. Az új közgyűlés még nem is ült össze. Hogy ez mikor fog megtörténni a jelölő 

bizottság ülése után, azontúl pedig a bíróság mikor fogja átvezetni az új elnököt, nem tudni, lehet, 

hogy az év nagy részét még Pavlicsek Nándor fogja ügyvezető elnökként irányítani. Az új elnöktől 

kérni fogjuk, hogy jelenjen meg a képviselő-testület előtt és mondja el az egyesület és a 

szakosztályok működéséről szóló koncepcióját. 

 

Laki Ferenc képviselő 

Úgy gondolom, hogy a legtöbb pénzt a foci viszi el. Átgondolnám, átbeszélném a dolgot. Nem kéne 

támogatni. Ennek semmi értelme úgy gondolom. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Köszönöm a javaslatot. 

 

Dr. Lakos László jegyző 

Az önkormányzat nem szakosztályt támogat, az egyesületet támogatja. Az egyesület év végén 

beszámol a tevékenységéről, a beszámoló elfogadása során lehet észrevételezni, ha esetleg 

elégedetlen a képviselő-testület bizonyos szakosztályok működésével. Azt, hogy az egyesületen 

belül mely szakosztály támogatására fordítja az összeget, ezt az önkormányzat közvetlenül nem 

tudja befolyásolni, de tudja a pénzt csökkenteni.  

 

Dr. Tóth Ferenc alpolgármester 

Emlékeim szerint a sportegyesület éves költségvetése alacsonyabb, mint az előző években, tehát 

már akkor látszódott, hogy valami alakulni fog. Itt inkább arról beszélhetünk majd, hogy egy 

pótköltségvetést fog letenni az új vezetőség és egy új összeget fog kérni a második félévben. 

Tudjuk, hogy a költségek nagy része a sportház kiadásait teszik ki nem pedig a sportolók díjai.  

 

Somogyi Balázs polgármester 

Kérdezem a képviselő-testület tagjait, hogy van-e kérdés, hozzászólás a beszámolóhoz? 

Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a polgármesteri beszámolót az aktuális eseményekről. Aki 

ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

határozatot hozza: 

 

50/2014. (VI. 12.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta az aktuális eseményekről 

szóló polgármesteri beszámolót. A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2014. június 12. 
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II. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Második napirendi pont a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2013. évben végzett munkájáról 

szóló beszámoló. Megadom a szót a bizottság elnökének, amennyiben kívánja kiegészíteni a 

beszámolót.  

 

Szilasy László képviselő 

A beszámoló részletesen tartalmazza a bizottság tevékenységét az elmúlt évvel kapcsolatban. Ha 

van kérdés a beszámolóval kapcsolatban, akkor szívesen válaszolok rá. Szeretném megköszönni a 

polgármesteri hivatal dolgozóinak a segítségét. Egy fájó emberi pont számomra, hogy döntünk 

emberek támogatásáról, hihetetlenül szűk keretek között. Ha lehetőségünk lenne rá, akkor sokkal 

több segítséget nyújtanánk. Maga a bizottság a döntéseivel széles társadalmi rétegen próbál segíteni 

a tevékenységével. A beszámolóban látható hogy emelkedik, hogy csökken a kérelmek száma, 

milyen kérelmekkel foglalkozik a bizottság. Az írott beszámoló teljes részletességgel tartalmazza a 

tavalyi év munkáját.  

 

Somogyi Balázs polgármester 

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

Szociális és Egészségügyi Bizottság 2013. évi munkájáról szóló beszámolót. Aki ezzel egyetért, 

kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozza: 

 

51/2014. (VI. 12.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a Szociális és 

Egészségügyi Bizottság 2013. évi munkájáról szóló beszámolót. A beszámoló a 

jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2014. június 12. 

 

III. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Harmadik napirendi pontunk a Pénzügyi Bizottság 2013. évben végzett munkájáról szóló 

beszámoló. Átadom a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének.  

 

Rajcsányi László József képviselő 

A beszámolóban látható, hogy hány ülést tartottunk, hány határozatot hoztunk. Köszönetet 

szeretnék mondani a polgármesteri hivatal dolgozóinak a Pénzügyi Bizottság munkájában való 

segítségért, közreműködésért.  

 

Somogyi Balázs polgármester 

Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. 

 

Laki Ferenc képviselő 

Én előre bejelentem, hogy nem fogom tudni elfogadni ezt a beszámolót. Benne van, hogy 

kiszálltam ebből a csapatból. Nem is tudom azt, hogy miért nincs köztetek szakember, mert 

abszolút értelmetlen dolgokat szavaznak, javasolnak.  
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Somogyi Balázs polgármester 

A bizottságok egy kivételével képviselőkből állnak, nem feltétlenül szakemberekből. A 

népképviseleti demokrácia elvei alapján a közvetett demokráciát érvényesítő megválasztott 

képviselőkből áll a bizottság. 

 

Dr. Lakos László jegyző 

Nem értek egyet Laki Ferenc képviselő úr véleményének egy részével. Azt a véleményt, hogy 

értelmetlen, szakmaiatlan dolgok folynának a Pénzügyi Bizottságban nem osztom, hiszen az 

anyagokat a Polgármesteri Hivatal készíti elő, a hivatalban pedig megfelelő szakemberek vannak 

erre. A bizottság legfontosabb döntései a költségvetéssel, zárszámadással kapcsolatosak. Ezeket 

jogszabályok írják elő és a jogszabályoknak megfelelően történik az előkészítésük. A döntésekkel 

kapcsolatban eddig még sem a Fejér Megyei Kormányhivatal, sem a Magyar Államkincstár, sem az 

Állami Számvevőszék részéről negatív visszajelzést nem kaptunk. Ezt a részét nem tudom 

elfogadni a kritikának. 

 

Laki Ferenc képviselő 

Köszönöm szépen a külsősök munkáját, a hivatali dolgozókét, én a volt csapatomról beszéltem. 

 

Somogyi Balázs polgármester 
Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom elfogadásra a Pénzügyi Bizottság 2013. évi 

munkájáról szóló beszámolót. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozza: 

 

52/2014. (VI. 12.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a Pénzügyi Bizottság 

2013. évben végzett munkájáról szóló beszámolót. A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét 

képezi. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2014. június 12. 

 

IV. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 
Negyedik napirendi pont a Perkátai Szociális Központ 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló. 

Köszöntöm az intézmény vezetőjét Csenkiné Vass Henriettát. Átadom a szót a szóbeli kiegészítésre. 

 

Csenkiné Vass Henrietta a Perkáta Szociális Központ intézményvezetője 

Szeretném megköszönni az együttműködést az iskola, az önkormányzat és az óvoda részéről. A 

jelzőrendszer jól működik, az intézmény 2013. október 1-jei átvétele akadálytalanul, zavartalanul 

zajlott. A szolgáltatás folyamatosan működik. Legnépszerűbb szolgáltatás a szociális étkeztetés, de 

ezen kívül a házi gondozás is teljes létszámmal működik. A mutatók azt mutatják, hogy a 

kihasználtság megfelelő, az intézmény elfogadottsága nő. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Az elmúlt időszakban voltak olyan kérdések, amelyek problémákat jelenthetnek. Ezeket hogy 

értékeli? A beszámoló első része a személyi mozgásról, a humán erőforrásról szól, ami azért is 

változott, mert a kistérségi társult intézményből egy önkormányzatunk által fenntartott csak 

Perkátával foglalkozó intézmény jött létre, amelyben jelentős személyi változtatások voltak 
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szükségesek az engedélyek beszerzéséhez. A humán erőforrás mennyiben tartalmaz még 

kívánalmakat a mostani végzettségeknek megfelelően? Ez az egyik kérdésem. Az elmúlt 

időszakban önkormányzatunknak volt egy kényes ügye, amely kapcsán a szociális intézmény 

normatíváinak ellenőrzése során egy jelentős visszafizetés történt. Ezért is aggódik a képviselő-

testület, hogy a normatívák lehívása, felhasználása, elszámolása hogyan történik. A képviselő-

testület a belső ellenőri munkát úgy alakította ki, hogy az egyik legnagyobb feladata a belső 

ellenőrzésnek a szociális intézmény működésével, finanszírozásával kapcsolatos. Ebben lát-e 

veszélyt? 

 

Csenkiné Vass Henrietta a Perkáta Szociális Központ intézményvezetője 

A személyi feltételek induláskor az engedélyt úgy kaptuk meg, hogy személyemet és még egy 

gyermekjóléti szakember felvételét engedélyezte a Fejér Megyei Kormányhivatal, ami meg is 

történt. Sajnálatos módon az új kolléganő úgy gondolta, hogy frissít a pályáján és továbblépett 

próbaidőn belül. Azóta Rubi Enikő pszichológus végzettséggel látja el a gyermekjóléti feladatokat, 

amelynek nagyon örülünk, hiszen nem csak szociális szakember, hanem egy másik szakmai 

ismeretséggel is bír. Jobban rálát a gyermekek felmérésére. A próbaidőn már túl van, nyilatkozta, 

hogy marad kötelékünkben és a feladatokat maximálisan ellátja. Egyéb személyváltozások 

végzettségbeli okok miatt történtek. Volt még egy személyi változás, amikor én személy szerint 

nem voltam megelégedve az illető munkaminőségével sem. Itt helyben rendkívül sok munkaerő van 

és egy helyi fiatal kapta meg a lehetőséget, hogy bizonyítson, szociális érzékenységben sokkal 

erősebb, mint az elődje. A családsegítő főiskolai képesítést fog szerezni, de kitűnő eredménnyel 

letette az asszisztensi vizsgát. Az ellenőrzésre visszatérve nem csak belső ellenőrzésre készülünk, 

hanem a Fejér Megyei Kormányhivatal júniusi ütemtervében szerepel az intézmény ellenőrzése. 

Első perctől fogva úgy készítettük az anyagokat, hogy előszedtük az elmúlt ellenőrzés anyagát, ezek 

tapasztalata alapján készen legyünk, illetve teljes jogszabályi háttérrel dolgozunk.  

 

Somogyi Balázs polgármester 

Az ellenőrzésnek két iránya van, az egyik szakmai jellegű a Fejér Megyei Kormányhivatal részéről. 

Minket jobban aggasztott a normatíva visszavonás óta a Magyar Államkincstár ellenőrzése, ami 

előbb-utóbb az intézménybe el fog érkezni. A volt ellenőrzés miatt valószínűleg magasabb a 

kockázati értékelés Perkáta esetében. Más partnerekkel való kapcsolata hogy alakul az 

intézménynek? 

 

Csenkiné Vass Henrietta a Perkáta Szociális Központ intézményvezetője 

A legszorosabb kapcsolatunk a Dunaújvárosi Járási Hivatal Gyámhivatalával van, napi 

kapcsolatban állunk. Elég magas az esetszámunk. Jelenleg 53 gyermek áll gondozásunkban 

határozat alapján és ez meg kívánja azt, hogy akár naponta többször is tartsuk a kapcsolatot. 

Kezdetben voltak nehézségek, javarészt félreértésekből adódott. A kapcsolat minden intézménnyel 

javult, sőt zökkenőmentes.  

 

Somogyi Balázs polgármester 

A Dunaújvárosi Járási Hivatal Gyámhivatalának egyik munkatársa a társulási intézményből távozott 

nem sokkal az intézmény megalakulása előtt, ismeri a területet. Rendszeresen bejár az intézménybe 

konzultálni, kapcsolatot tart, érdeklődik. Ez is egy fontos kapocs. Látható, hogy nagyon sok új 

feladat hárul az intézményre. Még egy újabb feladat is lesz, ami az egyebek napirendi pontban 

szerepel. Önkormányzatunk pályázott és támogatást nyert nyári gyermekétkeztetésre vonatkozóan, 

kilencven gyermek ötven nyári munkanapi étkeztetésére. Kérem a képviselő-testület tagjainak a 

hozzászólásait.  

 

Laki Ferenc képviselő 

Említette, hogy egy hölgy elbocsátása történt meg. A végzettsége megvolt a betöltött feladatkör 

ellátásához? 
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Csenkiné Vass Henrietta a Perkáta Szociális Központ intézményvezetője 

Igen. 

 

Laki Ferenc képviselő 

Tudomásom szerint egy kétcsaládos anyáról van szó.  

 

Csenkiné Vass Henrietta a Perkáta Szociális Központ intézményvezetője 

Igen. 

 

Laki Ferenc képviselő 

Előtte évekig dolgozott ott. Lehet, hogy csak önöknek volt problémájuk egymással. Beszéltem a 

hölgy előző főnökasszonyával és azt mondta, hogy nem volt vele probléma.  

 

Szilasy László képviselő 

Amikor intézményvezető asszony elvállalta ezt a feladatot, akkor leültünk és én kifejezetten kértem, 

hogy az iskolai gyermekvédelmi feladatok ellátásában a szociális intézmény segítsen be, mert a 

közoktatás átalakulásával az iskolákban a gyermekvédelmi feladatokat ellátó személyre már nem 

volt státuszunk. Kértem, hogy lehetőleg segítsenek nekünk ebben egy szorosabb együttműködéssel. 

Most csak a kollégáim véleményét tolmácsolom. Nem voltak annyira pozitívak ebben a dologban, 

nem érzik a szociális intézmény hátterét, hogy segítenének a gyermekvédelemmel kapcsolatban. 

Velem az irodában kétszer találkoztak a szociális intézmény munkatársai. Egyszer, amikor kértem, 

hogy alakítsanak ki egy munkaformát, másodszor pedig egy rendezvénnyel kapcsolatban. A 

beszámolóban látom, hogy mennyi a kezelt esetszám, azt is látom, hogy melyek a kezelt problémák. 

A beszámolóban nem látom, hogy ezekre mik voltak az intézkedések.  

 

Csenkiné Vass Henrietta a Perkáta Szociális Központ intézményvezetője 

Köszönöm az észrevételt. Valóban nem mondhatom, hogy az iskola, személy szerint én vagy az 

intézmény napi kapcsolatban lennénk. Valóban azt lehet mondani, hogy esetkezelésre szorul a 

kapcsolat. Mint ahogy a beszámolóban írtam, szándékomban áll és a kollégáim szándékában is, 

hogy minél mélyebben és gyakorlatiasabban szeretnénk megvalósítani ezt a kapcsolatot. 

Szándékaim szerint osztályfőnöki órákon, programokon szeretnénk részt venni, de ennek egy 

nagyon tudatos megtervezése kell, hogy legyen, amit az iskola dolgozóival együtt tennénk meg. 

Ehhez idő kell. 

 

Szilasy László képviselő 

Nem így gondolom. Azt gondolom, hogy ha egy gyerekkel probléma, főleg ambuláns probléma 

van, akkor ugyan üldögélhetünk meg tervezgethetünk, de én öntől azt kértem, hogy alakítsanak ki 

minél hamarabb oda-vissza működő jelzőrendszert, ami korábban működött, tehát nekünk megvolt 

a magunk formái a gyerekvédelmi feladatot végző kollégán keresztül, ahol írásban a pedagógusok a 

gyermekvédelmi felelős felé tudták jelezni a gyermekek problémáit. A kollégáknál rákérdeztem és 

egy problémájuk van, mégpedig az, hogy nem tudják, hogy kinek jelezzék. Nincs meg az interakció 

a két intézmény között. Megszakadt egy jól működő folyamat. Ha mi minél hamarabb tudjuk olyan 

csatorna felé jelezni a problémát, aki közvetlen kapcsolatban van a megfelelő rendszerekkel, talán 

meg tudjuk gyorsítani a dolgokat. Például egy gyermekről megállapítják, hogy autista. Mi az autista 

gyermeket nem tudjuk helyben kezelni, ezért a megfelelő képző intézménybe kell elmennie. De 

minél hamarabb. Jelen pillanatban három évünkbe telt, hogy oda tudjon jutni. Ilyenekben is várunk 

segítséget.  
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Dr. Lakos László jegyző  

Én is elolvastam ezt a beszámolót, ez egy szakmai beszámoló. A szakmai részéhez nem értek, nem 

is akarok hozzászólni, de a Szociális Központnak mint költségvetési szervnek, a jogszerű működést 

biztosító szabályzatokkal is rendelkeznie kell. Intézményvezető asszonynak nem csak szakmai 

szempontból, hanem egyéb szabályozottság szempontjából is irányítania kell az intézményt. Ha jól 

tudom nincs belső ellenőrzési szabályzat, pénzkezelési szabályzat, pénztárkezelési szabályzat. Az 

intézmény könyvelése a Hivatalban zajlik, ezeknek a szabályzatoknak az elkészítése folyamatban 

van nálunk, de ezeken túl is vannak olyan szabályzatok, amelyek szükségesek. Ezekről nincs szó a 

beszámolóban. Nem tudom, hogy ezek megvannak-e, de kérem, hogy ezekre figyeljen oda.  

 

Laki Ferenc képviselő 

Ön irányítja most ezt az ingyen kajaosztást? 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Nem, ezt egy alapítvány végzi, de mi segítünk ebben, mint önkormányzat.  

 

Laki Ferenc képviselő 

Személyre szóló kajaosztás van? 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Igen ez egy személyre szóló juttatás.  

 

Laki Ferenc képviselő 

Ha személyre szóló, akkor meg kell győződni róla, hogy ki kapja. Volt olyan, hogy egy fekvő beteg 

nem tudott elmenni érte és valaki bevállalta, hogy majd elviszi neki és nem kapta meg.  

 

Somogyi Balázs polgármester 

Jelezze számunkra az illető, ha ilyen probléma van. Amennyiben nincs több hozzászólás, aki 

támogatja a Perkátai Szociális Központ munkájáról szóló beszámoló elfogadását, kérem, 

kézfelemeléssel jelezze. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozza: 

 

53/2014. (VI. 12.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a Perkátai Szociális 

Központ 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolót. A beszámoló a jegyzőkönyv 

mellékletét képezi. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2014. június 12. 

 

V. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Ötödik napirendi pontunk a Perkátai Általános Művelődési Központ 2013. II. félévben és a 2014. I. 

félévben végzett munkájáról szóló beszámoló. Köszöntöm Bogó Anikó intézményvezetőt. Átadom 

a szót a szóbeli kiegészítésre. 

 

Bogó Anikó a Perkátai Általános Művelődési Központ intézményvezetője 

Üdvözlök mindenkit. A pénzügyi beszámolót külön a gazdasági vezetőnk készíti el. A szakmai 

beszámolóban igyekeztem mindenképpen kitérni az együttműködésekre, a különböző 
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könyvtárakkal, együttműködési megállapodásunk van az OSZK-val, a Megyei Művelődési 

Intézettel, óvodákkal, iskolákkal. A legújabb, amivel igyekszünk segíteni a perkátai fiataloknak, 

hogy a közösségi szolgálatot intézményünknél teljesíthetik. A diákok ezt nagyon jó dolognak 

gondolják. A beszámoló általános része a művelődéssel, civil szervezetekkel foglalkozik. Nincs 

olyan civil szervezet, amellyel ne lenne valamilyen szintű kapcsolatunk. A könyvtár beszámolóját 

Lászlóné Szabó Edit könyvtárvezető készítette. A könyvtáron belüli programokról lehet olvasni. 

Elkészült a könyvtár internetes katalógusa, itt már bárki kedvére keresgélhet. A beszámoló 

természetesen tartalmazza az óvodára vonatkozó beszámolót is. Az óvoda vezetője, Kovács Tiborné 

készítette a beszámolót. Ő is igyekezett kitérni a szülőkkel kialakított kapcsolatokra, a programokra, 

főbb célkitűzésekre, képzésekre. Pályázatainkról is szó esik. A három nagy pályázatunk lejárt, két 

pályázat ellenőrzésre vár. Várom a kérdéseket. 

 

Dr. Lakos László jegyző 

Ez a beszámoló is csak szakmai szempontból írja le a tevékenységét és a szabályozottság kérdése 

nem szerepel benne. Nem gondolom ezt olyan éles problémának, mint a Perkátai Szociális Központ 

esetében, hiszen ez egy régebb óta működő szervezet. A szükséges szabályzatok tudom, hogy 

megvannak. 

 

Bogó Anikó a Perkátai Általános Művelődési Központ intézményvezetője 

A szervezeti és működési szabályzatot a pedagógiai programmal együtt az alkalmazotti kör az 

óvodai tanév kezdetén elfogadta. Aktualizáltuk a szervezeti és működési szabályzatot, az 

intézményi minőségirányítási programot, valamint esélyegyenlőségi tervet hoztunk létre az 

intézmény részére. A dokumentumok a tagintézmények bármelyikében megtalálhatóak.  

 

Szilasy László képviselő 

Amikor szétvált 2013. január 1-jén a nagy ÁMK, a pénzkezelési, könyvelési, leltározási, 

munkavédelmi, tűzvédelmi, balesetvédelmi szabályzatot átadtuk az új vezetésnek, ezekkel a 

dokumentumokkal rendelkezik, legfeljebb aktualizálni kell őket.  

 

Laki Ferenc képviselő 

Köszönöm a beszámolót, de biztos tetszik tudni természetesen nem fogom elfogadni. Megkérdezem 

itt mindenki előtt, hogy 2012-ben ön a Dunaújvárosi Hírlapnak elküldte a cikket, hogy márciusban 

megkoszorúzták Petőfit, holott nem volt, ez egy sajtóhiba. Utána lehet nézni.  

 

Bogó Anikó a Perkátai Általános Művelődési Központ intézményvezetője 

2012-ben semmi közöm nem volt a Dunaújvárosi Hírlaphoz. 

 

Laki Ferenc képviselő 

Ön küldte el. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

2014-ről lehet szó nem? 

 

Laki Ferenc képviselő 

2014-ben ugye akkor csokrozott, koszorúzott mindent csinált. Most már csak a Kossuth Lajossal mi 

a problémája?  

 

Bogó Anikó a Perkátai Általános Művelődési Központ intézményvezetője 

Én 2012-ben cikket a Dunaújvárosi Hírlap számára nem küldtem.  

 

Laki Ferenc képviselő 

Meg lehet nézni az archívumba. 



 

 

14 

 

Bogó Anikó a Perkátai Általános Művelődési Központ intézményvezetője 

Kinek az aláírása szerepel a cikken? 

 

Laki Ferenc képviselő 

Jó, mindig az aláírás, oké, rendben van, kész. 

 

Bogó Anikó a Perkátai Általános Művelődési Központ intézményvezetője 

Nincs rendben. Ön meghazudtolja az én szakmai munkámat.  

 

Somogyi Balázs polgármester 

Amióta a Petőfi szobor van Perkátán, az önkormányzat képviselteti magát.  

 

Bogó Anikó a Perkátai Általános Művelődési Központ intézményvezetője 

Azzal van probléma, hogy miért állít valótlant a képviselő úr. 

 

Laki Ferenc képviselő 

Nem valótlan, meg kell nézni az archívumba, ez van leírva. 

 

Bogó Anikó a Perkátai Általános Művelődési Központ intézményvezetője 

Akkor tessék megnézni. 

 

Laki Ferenc képviselő 

Most nincs nálam tablet, nem hoztam el. 

 

Bogó Anikó a Perkátai Általános Művelődési Központ intézményvezetője 

Tessék utána járni, hogy ki az, aki azt a cikket írta.  

 

Szilasy László képviselő 

2008-ban vettem át a könyvtárat és az akkori könyvtárvezetővel elbeszélgettem az elektronikus 

katalógus kapcsán. Nem létezett katalógus a könyvtárban. Nagy örömmel veszem a beszámolóban, 

hogy létezik az elektronikus katalógus, ez egy több évtizedes hiányt pótol. Ha jól tudom ez is egy 

pályázatnak köszönhető. Javaslom a beszámolót úgy elfogadni, hogy egészítse ki mindhárom 

tagintézmény vezetője egy táblázattal, amely tartalmazza, hogy mely pályázatot mely önrésszel, 

milyen támogatással nyertek el. Lászlóné Szabó Edit olyanokat tudott leírni ebben a beszámolóban, 

amit nagyon hosszú ideig nem lehetett. Nagyon jó állományt hozott létre Mosonyi György a 

könyvtárban. Most már nem a könyv példányszámot kell növelni, hanem a járulékos elemeit, hogy 

minél jobban odajussanak a gyerekek, felnőttek. Tény és való, hogy nő a könyvtár látogatottsága. A 

művelődési házban is megindult a látogatottság a rendezvényeknek köszönhetően. 

 

Bogó Anikó a Perkátai Általános Művelődési Központ intézményvezetője 

Jelen pillanatban egy tábort szervezünk a nyári időszakra, ami azt jelenti, hogy öt héten keresztül, 

egy héten háromszor délelőtt várjuk a könyvtárba, illetve sportfoglalkozásokra a gyereket. 

 

Szilasy László képviselő 

A vakációnak nem csak a gyerekek örülnek, hanem a pedagógusok is. A szülők is örülnek, de nekik 

is gondot okoz a nyári szünet, mert a szünet alatt dolgozniuk kell és a gyerekekkel foglalkoznia kell 

valakinek. Ezért örülök, hogy ti is besegítetek a szülőknek, hogy programokat szerveztek, ahol 

ellenőrzött körülmények között, értelmes tevékenységet tudnak folytatni, élményeket szerezni. 

 

Laki Ferenc képviselő 

Erről a táborról hol lehet olvasni? 
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Bogó Anikó a Perkátai Általános Művelődési Központ intézményvezetője 

Most van szervezés alatt, de egyébként az iskola, a művelődési ház hirdetőtábláira kerül ki anyag 

erről a táborról.  

 

Dr. Tóth Ferenc alpolgármester 

A művelődéssel éveken keresztül hadilábon álltunk. Természetesen nem azon múlott, aki akarta ezt 

csinálni, hanem valahogy mutogatásba fulladt a dolog. Fegyver és paripa nélkül nehéz 

huszárrohamot vezényelni. Hiába akarta az önkormányzat, hogy legyen művelődés, csak éppen nem 

volt hozzá anyagi lehetőség. A sok nyertes pályázatnak köszönhetően a művelődési élet felpezsdült.  

 

Laki Ferenc képviselő 

Fájó pont részemre, nagyon szívesen segítettem volna a sportos dologba, fel is ajánlottam többször. 

Én miért nem vehetek ezekben részt? 

 

Bogó Anikó a Perkátai Általános Művelődési Központ intézményvezetője 

Edzői, illetve felsőfokú iskolai végzettség szükséges hozzá. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Kérdezem a képviselő-testület tagjait, hogy van-e kérdés, hozzászólás a beszámolóhoz. 

Amennyiben nincs, 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: 

 

54/2014. (VI. 12.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a Perkátai Általános 

Művelődési Központ 2013. II. félévben és a 2014. I. félévben végzett munkájáról szóló 

beszámolót. A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2014. június 12. 

 

VI. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Hatodik napirendi pont a 75/2011. (VII. 29.) VM rendelet „Kastélypark szabadidős, sportcélú 

fejlesztése” című pályázat megvalósításának érdekében felvett hitel futamidejének 

meghosszabbítási kérelem megtárgyalása. Az írásban kiküldött anyagban a tavalyi határozat 

szerepel a megfelelő dátumokkal 5 067 207 Ft hitelösszeggel, de ebből jelenleg 3 644 252 Ft lett 

felhasználva. A pályázat a felnőtt játszótér kialakítását tartalmazza és ebben a pályázatban azért 

szükséges a határidő meghosszabbítása, mert a pályázati kifizetési kérelmünk a Mezőgazdasági és 

Vidékfejlesztési Hivatalnál van, de a támogatási összeg még nem került kiutalásra. Volt olyan része 

a pályázatnak, amely nem elszámolható költség volt és ezt az önkormányzat saját erőből 

finanszírozta, ez a játszótér melletti járda sétány. A hitelfelvételhez név szerinti szavazás szükséges. 

Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. 

 

Laki Ferenc képviselő 

Van ez a felnőtt játszótér. Azt szeretném tudni, hogy ezek a járdák szükségesek-e ahhoz, hogy ezt a 

műszaki átvevő átvegye? 
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Somogyi Balázs polgármester 

A műszaki átvevő már átvette. Az ehhez szükséges dokumentációt már le is kellett adni. 

 

Laki Ferenc képviselő 

Jó az elképzelés, de szakmailag nem jó. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Ön nem szakember. Szakvéleményt csak szakember tud adni. 

 

Laki Ferenc képviselő 

Akkor az kár lenne, mert pénzbe kerül. A tipegők akkor se jók. 

 

Szilasy László képviselő 

Az volt a kérdés, hogy elfogadjuk-e a hitelt vagy sem és szerintem erről kellene kérdezni, 

véleményt mondani. 

 

Rajcsányi László József képviselő 

Csak hogy jól értsem, ezt a hitelt mi már elfogadtuk? 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Igen elfogadtuk, csak még nem fizettük vissza. Amennyiben nincs több hozzászólás, megkérem 

Jegyző urat, hogy abc sorrendben mondja a képviselő urak nevét és a képviselő akkor szavaz 

igennel, ha a határozati javaslatra mondd igent.  

 

Dr. Lakos László jegyző 

Kovács Ferenc. 

 

Kovács Ferenc képviselő 

Igen támogatom. 

 

Dr. Lakos László jegyző 

Laki Ferenc. 

 

Laki Ferenc képviselő 

Nem támogatom. 

 

Dr. Lakos László jegyző 

Rajcsányi László József. 

 

Rajcsányi László József képviselő 

Igen. 

 

Dr. Lakos László jegyző 

Somogyi Balázs. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Igen. 

 

Dr. Lakos László jegyző 

Szilasy László. 
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Szilasy László képviselő 

Igen. 

 

Dr. Lakos László jegyző 

Tóth Ferenc. 

 

Dr. Tóth Ferenc alpolgármester 

Igen. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozza: 

 

55/2014 (VI. 12.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

1./ Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 81/2013. (VI. 26.) számú 

határozatával úgy döntött, hogy támogatás megelőlegező éven belüli hitelt vesz fel a 76/2011. 

(VII.29.) VM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének 

végrehajtásához 2011-től nyújtott támogatás keretében "Kastélypark szabadidős, sportcélú 

fejlesztése" című pályázat megvalósítására. 

 

2./  A pályázat elszámolási határidejének átütemezése miatt Perkáta Nagyközség 

Önkormányzata a hitel futamidejének meghosszabbítására irányuló kérelmet kíván benyújtani 

az OTP Bank Nyrt. felé. 

 

A  hitel  összege :     3 644 252.- Ft 

 

A  hitel  lejárati ideje: 2014. december 31. 
 

Hitelfedezet :     
Az Önkormányzat Képviselő Testülete kötelezettséget vállal: 

 a hitel visszafizetésére, valamint arra, hogy 

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

 Az Önkormányzat a hitel fedezeteként ajánlja valamennyi, a mindenkor hatályos 

jogszabályok alapján figyelembe vehető költségvetési bevételének  OTP Bank Nyrt-re 

történő engedményezését; valamint a Kastélypark szabadidős, sportcélú fejlesztése 

beruházásra elnyert MVH támogatás OTP Bank Nyrt.-re történő engedményezését. 

 

A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből, kezességvállalásokból 

és az igényelt hitelbõl adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik az 2011. évi 

CXCIV. tv. 10. §. /3/ bekezdésében meghatározott korlátozás alá.  

 

3./ A Képviselő-testület felhatalmazást ad a Polgármesternek hogy a hitel 

meghosszabbításának ügyében a 2./ pont szerinti feltételekkel eljárjon és a hitelszerződést az 

Önkormányzat képviseletében a Bankkal megkösse. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2014. június 12. 

 

VII. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Hetedik napirendi pont a belső ellenőri 2013. évi összefoglaló jelentés megtárgyalása. Az anyag 

már szerepelt a képviselő-testület előtt. 
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Dr. Lakos László jegyző 

A 2013. évi beszámoló melléklete volt ez. A Fejér Megyei Kormányhivatal álláspontja az, hogy ezt 

külön határozattal is el kell fogadni, nem elegendő a zárszámadással együtt elfogadni.  

 

Somogyi Balázs polgármester 

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

2013. évi belső ellenőri jelentést. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

határozatot hozza: 

 

56/2014 (VI. 12.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

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

összefoglaló jelentést. A jelentés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2014. június 12. 

 

VIII. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Nyolcadik napirendi pont a bejelentések. Szintén egy hitelkérelemhez kapcsolódó határozati 

javaslat van a képviselő-testület előtt. A TÁMOP-6.1.2 számú egészséges Perkáta nevű pályázattal 

kapcsolatban az előleg később érkezett meg, ezért a pályázat megvalósítása, a kiadások teljesítése 

hozzávetőlegesen ötven százalékos arányt mutat. Tíz millió forint támogatású a pályázat, viszont 

szükséges bizonyos százaléknak az előfinanszírozása. Negyven százalékos előfinanszírozást 

szeretnénk igényelni egy olyan határozatban, amelynek több része kérdéses. Egyrészt a változás 

bejelentést június 30-ig kell megvalósítani mind a három pályázat esetében. Az önkormányzat 

pályázatánál kezdeményeztük azt, hogy a pályázat megvalósítási határideje augusztus 31-e legyen 

egyrészt a pénzügyi kondícióinkat figyelembe véve, másrészt azért, mert a megvalósítottsága még 

nem áll megfelelő szinten. A támogatás megelőlegező hitel a számlavezető bankunknál kerülne 

felvételre és 4 000 000 Ft összegben, hat hónapos futamidőre. A pályázati támogatás 100 % 

intenzitású. A volt ÁMK-s pályázatot a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ koordinálja. Ott is 

volt változás bejelentés benyújtva, a megvalósítottság teljesen kezdetleges. A sportegyesület 

pályázata is hasonlóan kezdetleges. 

 

Szilasy László képviselő 

A megvalósítottsága megvan az ÁMK-s pályázatnak, csak az összeg most érkezik.  

 

Somogyi Balázs polgármester 

Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs hozzászólás, megkérem 

Jegyző urat, hogy abc sorrendben mondja a képviselő urak nevét. Aki támogatja a hitel felvételét 

szavazzon igennel. 

 

Dr. Lakos László jegyző 
Kovács Ferenc. 

 

Kovács Ferenc képviselő 

Igen. 

 

Dr. Lakos László jegyző 
Laki Ferenc. 
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Laki Ferenc képviselő 

Nem. 

 

Dr. Lakos László jegyző 
Rajcsányi László. 

 

Rajcsányi László József képviselő 

Igen. 

 

Dr. Lakos László jegyző 
Somogyi Balázs. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Igen. 

 

Dr. Lakos László jegyző 
Szilasy László. 

 

Szilasy László képviselő 

Igen. 

 

Dr. Lakos László jegyző 
Tóth Ferenc. 

 

Dr. Tóth Ferenc alpolgármester 

Igen. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozza: 

 

57/2014. (VI. 12.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

1./ Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0748 

azonosítószámú „Egészséges Perkáta” elnevezésű pályázatához kapcsolódóan 2014. február 

11-én változás bejelentő kérelmet nyújtott be. A módosított koordinációs ütemterv alapján a 

projekt megvalósításának határideje 2014. augusztus 31. Perkáta Nagyközség 

Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy támogatás megelőlegező éven 

belüli hitelt vesz fel a pályázat megvalósítására. 

 

A  hitel  összege :     4 000 000.- Ft 

 

A  hitel  futamideje: 6 hónap 

 

Hitelfedezet :     
Az Önkormányzat Képviselő Testülete kötelezettséget vállal: 

 a hitel visszafizetésére, valamint arra, hogy 

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

 Az Önkormányzat a hitel fedezeteként ajánlja valamennyi, a mindenkor hatályos 

jogszabályok alapján figyelembe vehető költségvetési, valamint TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-

0748 azonosítószámú „Egészséges Perkáta” elnevezésű pályázathoz elnyert támogatás OTP 

Bank Nyrt.-re történő engedményezését. 
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A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből, kezességvállalásokból 

és az igényelt hitelbõl adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik az 2011. évi 

CXCIV. tv. 10. §. /3/ bekezdésében meghatározott korlátozás alá.  

 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazást ad a Polgármesternek hogy az 1./ pont szerinti 

feltételekkel történő hitelfelvétel ügyében eljárjon és a hitelszerződést az Önkormányzat 

képviseletében a Bankkal megkösse. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2014. június 12. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Önkormányzatunk egy igényt nyújtott be egy felkérés alapján. Az igény alapja az volt, hogy a 

településen élő, tanuló óvodai, iskolai létszámhoz kapcsolódó ingyenes gyermekétkeztetésbe 

vonható gyermekek 25 %-ában biztosítható nyári gyermekétkeztetés minimálisan 44 napra 

maximálisan 54 napra. Ebből a szempontból az óvoda kiesett, hiszen ott az ellátás és a szünet egy 

hónapra vonatkozik, tehát ők nem férnek bele. Az iskolai oktatásban részt vevő gyermekek számára 

tudjuk biztosítani. A Magyar Államkincstár tájékoztatása szerint az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma 1 980 000 Ft támogatást nyújtott az önkormányzatnak, amely már átutalásra került. 

Az érvényben lévő konyhai közszolgáltatói szerződés értelmében mind a 7-10 éves, 11-14 éves 

gyermekek részére bruttó 573 Ft-ért szolgáltat a szolgáltató ebédet. 598 500 Ft önrésszel kell 

kiegészítenie a képviselő-testületnek a pályázatot. A nyári szünet a következő hétfőtől augusztus 

29-ig 54 napot tesz ki. Négy intézmény segítsége is kell ehhez, a Polgármesteri Hivatal, amely az 

előkészítést végezte, az iskola, amely a gyermekeket szervezi, és a felügyeletüket biztosítja, az 

ÁMK és a Perkátai Szociális Központ. A határozati javaslatban szerepel, hogy az önrészt az 

önkormányzat saját hatáskörben nyújtott pénzbeli ellátások terhére biztosítja, ami a költségvetési 

rendeletünkben polgármesteri hatáskörbe lett utalva. 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: 

 

58/2014. (VI. 12.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 20/2014. 

(III.20.) EMMI rendelet alapján igényelt szociális nyári gyermekétkeztetés tárgyban elnyert 

1 980 000.- forint összegű támogatást 598 500.- forint önrésszel kiegészíti a 2014. évi 

költségvetés önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzbeli ellátások terhére. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2014. június 12. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Egy kérés érkezett a képviselő-testülethez a Pénzügyőr Vadásztársaság részéről. Kérelmezik, hogy 

a 028/3. hrsz-ú önkormányzati területen belül egy hektárnyi területén szeretnének nyáron 

fácánnevelést végezni, amelynek keretében a terület gondozását, őrzését is ellátják. Céljuk az, hogy 

200 darab fácáncsibét szeretnének nevelni. A területet bérmentesen vennék igénybe. A 

Vadásztársaság elnöke tájékoztatott arról, hogy ez egy kísérleti év számukra. Amennyiben ebben 

eredményeket, perspektívát látnak a későbbiekben, akkor újra szeretnének a képviselő-testülethez 

fordulni egy kéréssel, javaslattal. A kérelmet támogatom. Kérem a képviselő-testület tagjainak a 

hozzászólásait. 
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Dr. Lakos László jegyző 

Az önkormányzat csak a terület átengedéséről dönt, de a Vadásztársaságnak egyéb hatósági 

engedélyeket is be kell szereznie. Ezek folyamatban vannak. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom az ingyenes használatra átengedést szeptember 30-i 

hatállyal, egy hektárnyi konkrét területen. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

határozatot hozza: 

 

59/2014. (VI. 12.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Pénzügyőr Vadásztársaság 

részére 2014. szeptember 30-ig a 028/3. hrsz-ú önkormányzati tulajdonú területből egy 

hektár nagyságú területet ingyenesen használatba ad fácánnevelés céljából. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2014. június 12. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Kérdezem a képviselő-testület tagjait, hogy bejelentések napirendi pontban van-e kérdés, 

hozzászólás? 

 

Laki Ferenc képviselő 

Hova lettek a fák az iskola kertjéből? A két platánfa meg a diófa. Sajnálom, hogy az úriember nincs 

itt, mert talán ő nem méltó itt lenni. Az természetvédelem, hogy kivágjuk a fákat? Másik, a 

konyhára hordja be a kaját. Milyen alapon? Nem összeférhetetlen dolog? Ő a beszállító. 

Felvirágoztattátok a falut a muskátlikkal. Miért azt bíztátok meg, aki esetlegesen nem ide fizeti az 

adót, hanem Szabadegyházára. Meghalt az az úriember, akinek itt maradt az özvegye két gyerekkel. 

Miért nem azt kerestétek meg? Ne haragudjatok, nem tudom, hogy kinek van itt szíve, kinek nincs. 

Nagyon sok minden van, kicsit el kellene gondolkozni. Tudom, megvan minden sztori, le van 

játszva, hogy megvan a fa meg hova lett. Nem beszélve a kétszáz liter olajról, ami eltűnt a 

traktorból. Miért nem mondjátok? Kinek kell kifizetni? A falunak nem? 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Önkormányzatunk feljelentést tett az eltűnt hidraulika olaj ügyében ismeretlen tettes ellen. A 

levélben több személyt is megjelöltünk tanúnak. Arról nem tudok tájékoztatást adni, hogy milyen 

szakaszban van a nyomozás. Képviselő úr információja alapján is a feljelentést megtettem. 

 

Laki Ferenc képviselő 

Mikor? 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Miután képviselő úr jelezte, hogy eltűnt. 

 

Laki Ferenc képviselő 

Nagyon szomorú ez a dolog. Van itt egy munkavezető, azonnali hatállyal elzavarnám innen. Ő neki 

minden műszakkezdés előtt és műszakzárás után le kell ellenőriznie a gépeket.  

 

Somogyi Balázs polgármester 

Ön szerint a műszakvezető vagy a gépkezelő a felelős? 
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Laki Ferenc képviselő 

Mindkettő. Úgy gondolom, hogy van egy telepvezető, akire rá vannak bízva az értékek. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Nincs telepvezetőnk. A gépekért a gépkezelő a felelős, a faluüzemeltetési munkavezető pedig a 

közmunkásokért és egyéb feladatokért felelős. A gépkezelőt tanúként megjelöltük ebben az ügyben. 

 

Laki Ferenc képviselő 

Nagyon sokára került ez a feljelentés a hatóság elé.  

 

Somogyi Balázs polgármester 

Ha bűncselekményt észlel valaki, akkor kötelessége megtenni a feljelentéseket, bejelentéseket a 

rendelkezésre álló információkkal együtt. Amint ezt jelezte képviselő úr számunkra, én azonnal 

bejelentést tettem a rendőrségnek. 

Képviselő úr is a képviselő-testület tagja és a testület hozott egy olyan döntést, hogy az iskola 

mögötti, melletti, a kastélykerthez tartozó lekerített részt önkormányzatunk határozott időre a 

Perkátai Régiséggyűjtő Egylet használatába adta. Említett platánfákat, diófát. A diófa kivágása még 

azelőtt történt, mielőtt az egylet átvette ezt a területet. A diófa kivágását lakossági kérésre vágtuk ki, 

mert az ő ingatlanát veszélyeztette. A tuskó kidöntését az egylet végeztette egy helyi vállalkozóval. 

A platánfák kivágásával kapcsolatban nincs információm. A fákat a kivágást követően az egylet az 

önkormányzatnak átadta. 

 

Laki Ferenc képviselő 

A szomszéd kérésére, hogy az a fa útban van. Ez így működik? Ezt ki döntötte el, hogy ez most 

tényleg úgy van vagy nem.  

 

Somogyi Balázs polgármester 

A szomszéd jelezte és mi megvizsgáltuk. 

 

Laki Ferenc képviselő 

Ki vizsgálta meg? Te nem vagy szakember bocsáss meg. Ki ebbe a szakember? Óriási elszámolások 

vannak, hogy egy fát ki lehessen vágni. Dolgoztam faiparban. Az olaj eltűnésével kapcsolatban 

nekem az Ujfalusi úr szólt, hogy nem indulnak a gépek. Azonnal telefonáltam a Vátkai Zoltánnak 

és megint elcsúszott a dolog. Nem tudom mi a sztori ebbe, miért kell várni, megint sok idő elment.  

 

Somogyi Balázs polgármester 

Ha magának információja van, jelzi az önkormányzat részére. 

 

Laki Ferenc képviselő 

Akkor miért nem jelezte az Ujfalusi úr? Itt a bukta uram.  

 

Somogyi Balázs polgármester 

Nem tudom, hogy ki jelezte kinek. Képviselő úr engedje meg, hogy hozzászóljak, fejezze be. 

 

Laki Ferenc képviselő 

Jó.  

 

Somogyi Balázs polgármester 

Ehhez a témához nem adom meg magának a szót, mert végig beszél. Befejezte? 

 

Laki Ferenc képviselő 

Befejeztem, nem vagy gondos gazdája a falunak. 
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Somogyi Balázs polgármester 

Képviselő úrtól kérem, hogy írásban válaszoljon arra, mennyi idő telt el a között, hogy tudomást 

szerzett arról, hogy eltűnt a hidraulika olaj és a felém való jelzés között. Mutassa meg, hány hét, 

nap, óra, perc telt el. Ha képviselő úr azt mondja, hogy néhány perc telt el, akkor az én lépésem is, 

ami a rendőrség felé történő bejelentéssel megtörtént, minimális volt. Amennyiben késedelem 

történt, akkor valószínűleg ott történt, hogy képviselő úr birtokába került az információ és ezt 

később jelezte felém. Miért nem jelzi ezt számomra azonnal, amikor éjjelente, esténként hívogatni, 

sms-ezni tud.  

A település felvirágoztatásával kapcsolatban van információm, hogy honnan kerültek a virágok 

beszerzésre. Arról is van információm, hogy az ön által megnevezett özvegytől érkeztek hozzánk 

virágok. 

 

Laki Ferenc képviselő 

Is. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Onnan is.  

 

Laki Ferenc képviselő 

Nekem telefonáltak a külső dohányboltosok, hogy gyere már, mert az Ujfalusi úrhoz ballagnak ki a 

közhasznúak és virágot pakoltak és hordták. Innen is, onnan is.  

 

Somogyi Balázs polgármester 

És ebből mi a gondja? 

 

Laki Ferenc képviselő 

Az, hogy ez is összeférhetetlen. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Egy képviselő végez akár társadalmi, akár gazdasági tevékenységet is. Tudjuk azt, hogy a 

képviselő-testület tagjai a perkátai társadalom egyik legaktívabb rétege. A konyhával kapcsolatban 

van hatályos szerződésünk, még kilenc és negyed évig üzemelteti egy vállalkozás. Az engedély 

beszerzése az ő dolga.  

 

Laki Ferenc képviselő 

Tegnap kinn voltak, komoly bírságok történtek. Az egér ürüléktől kezdve minden van ott. A 

gyerekem ott eszik.  

 

Somogyi Balázs polgármester 

Tájékoztatást kérünk tőlük, mert nekem nincs információm arra vonatkozóan, hogy megbüntették 

őket.  

 

Laki Ferenc képviselő 

Ígéreteket kaptunk, hogy ilyen-olyan fejlesztések lesznek, mindent megszavaztunk, de semmi nincs. 

Akkor minek ülünk itt? Egy ott dolgozó megmondta, hogy minden baj volt, a retek, hiányosságok.  

 

Szilasy László képviselő 

Ha egy ott dolgozó mondta meg, akkor azért ő is felelős, tehát a dolgozót felelősségre kell vonni. 

Akkor közöld, hogy ki volt az a dolgozó. 

 

 



 

 

24 

Somogyi Balázs polgármester 

Melyik dolgozó mondta ezt? 

 

Laki Ferenc képviselő 

Nem mondom meg.  

 

Szilasy László képviselő 

Na itt hallgatod el az információt. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Ez történt az olaj eltűnésénél is.  

 

Szilasy László képviselő 

Csak a mai nap terméke. Határozati javaslat, hitelkérelemmel kapcsolatban négy millió forintra. Ez 

egy 100 %-os pályázat, amire 40 %-ot ki kell fizetni, hogy megkapjuk a tíz millió forintot. Te erre 

nemmel szavaztál, vagyis te a szavazatoddal tíz millió forinttal károsítottad meg a falut. Ez a jó 

gazda gondossága. 

 

Laki Ferenc képviselő 

Ki írja a pályázatokat? 

 

Szilasy László képviselő 

Nem tudom, hogy ezt a pályázatot ki írta. 

 

Laki Ferenc képviselő 

Na hagyjuk, nem szavaztam meg. Minek az a felnőtt játszótér, hülyeség. Annyi pénz bejött, aztán 

nincs egy normális dolog. Még egy kérdésem van. Megszavaztam egy ügyet, hogy Kovács Ferenc 

és Szilasy László lesznek a fűtésfejlesztésben bizottsági tagok. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Nem szavaztad meg és ez nem így van.  

 

Kovács Ferenc képviselő  

Miről beszélsz? 

 

Laki Ferenc képviselő 

Valami itt volt, megvan a jegyzőkönyvben. Nem vagyok hülye. 

 

Kovács Ferenc képviselő  

Nem vagyok ebben a bizottságban benne. 

 

Laki Ferenc képviselő 

Két ember lett megszavazva. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

De nem a Kovács úr az. 

 

Laki Ferenc képviselő 

De nem a Bogó Anikó volt? 

 

Somogyi Balázs polgármester 

De igen. 
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Laki Ferenc képviselő 

Én azon nem voltam itt, én az előzőn voltam itt.  

 

Somogyi Balázs polgármester 

Mi a kérdése a Kovács úrhoz? 

 

Laki Ferenc képviselő 

Semmi, ennyi. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Képviselő úr van még kérdése bejelentések napirendi pontban? Amennyiben nincs a képviselő-

testületnek, megadom a szót a hallgatóságnak a hozzászólások megtételére. 

 

Vátkai Zoltán faluőr 

A felnőtt játszótérhez szeretnék a képviselő úrnak annyit mondani, hogy napi szinten harminc fiatal 

használja a játszóteret. Nem a faluban kóvályognak a fiatalok, nem a faluban tesz tönkre dolgokat, 

hanem odamegy és levezeti az energiáját. Erre a játszótérre igen is szükség van és nem egyre, 

hanem kettőre, háromra szükség lenne. Ez nem hülyeség. 

 

Laki Ferenc képviselő 

Részben igazat adok neked. Láttad a táblákat, hogy tizennégy éven aluliak nem játszhatnak rajta. 

Azért mondom, hogy nem oda való, mert vannak gyerekek, akik ugyanúgy játszanak rajta. 

 

Jóvári Györgyné perkátai lakos 

A felnőtt játszótér valóban jó dolog. Évekkel ezelőtt nyílt meg egy felnőtt játszótér 

Szabadegyházán, sokan átjártak Perkátáról, jómagam is az unokáimmal. A járda szerintem is 

balesetveszélyes, de hát a kivitelezésen múlik. Azt majd meg fogjátok csinálni rendesen.  

A sport utcai hídelemek eltűnéséről nagy csönd van. Több szemtanú volt. Hogy áll az ügy? 

 

Laki Ferenc képviselő 

2013. június 3-án tűntek el és június 17-én történt meg az írásbeli bejelentés. Megszüntette a 

rendőrség a nyomozást. Ugye megszűntette? 

 

Jóvári Györgyné perkátai lakos 

És a rendőrség beszámolóját elfogadta a képviselő-testület? A faluból eltulajdonított dolgokat nem 

találják meg? Rendszám meg minden volt. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Nekem nem volt birtokomban rendszám. 

 

Szilasy László képviselő 

Nektek van rendszámotok?  

 

Jóvári Györgyné perkátai lakos 

Igen. 

 

Szilasy László képviselő 

Újabb információ, amit visszatartottatok. 

 

Laki Ferenc képviselő 

Működik már a kamerarendszer? 
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Somogyi Balázs polgármester 

Amikor információt kaptam egy volt képviselőtől, hogy eltűntek a hídelemek, én azonnal 

bejelentést tettem. Rendszámról nincs tudomásom. 

 

Jóvári Györgyné perkátai lakos 

Pedig a rendszám is meg van. 

 

Szilasy László képviselő 

Érdekes dolgok, hogy a hidraulikáról is van olyan információ is, amiről nem tudunk, meg a 

hídelemekről is. Engem ma például szíven ütött, hogy láttalak a kastélykertben, vitted haza a fiadat 

az első ülésen.  

 

Laki Ferenc képviselő 

A kastélykertbe ott szabad, nem tudtad? 

 

Szilasy László képviselő 

A kastélykertbe be se lenne szabad menned, mert ott a behajtani tilos tábla. Ennél tragikusabbnak 

tartom, hogy a gyermekedet az első ülésen veszélyezteted.  

 

Somogyi Balázs polgármester 

A kamerarendszer működik a jogszabályoknak megfelelően, az önkormányzat, a rendőrség, a 

polgárőrség üzemeltetésében. Terveztük azt, hogy egy újabb csomópontot építünk ki. Ebben a 

pályázatban önkormányzatunk nem járt sikerrel, de nem adjuk fel. Hoztunk egy határozatot a 

rendőrség állásfoglalása alapján, hogy hova kerüljenek kihelyezésre a kamerák, ezek részben 

megvalósultak. 

 

Jóvári Györgyné perkátai lakos 

Arra nem lenne mód, hogy lakossági hozzájárulással például a Bartók Béla utca sarkára is legyen 

kamera kihelyezve. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Ha van ilyen megkeresés, akkor ebben szívesen részt veszünk. 

 

Jóvári Györgyné perkátai lakos 

Úgy gondolom, hogy csak a kamera költsége, meg a vezeték kiépítése kerülne költségbe az 

állampolgárnak, a többit meg a falu átvállalná. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Ha ilyen igény merül fel és van anyagi kötelezettségi szándék, akkor a képviselő-testület módosítja 

a határozatát, hogy hova építene még ki kamerákat.  

 

Bogó Anikó Perkátai Általános Művelődési Központ intézményvezetője 

A felnőtt játszótérrel kapcsolatban tudom, hogy a művelődési házból sokan mennek le, a 

Nyugdíjasok Baráti Köre is rendszeresen igénybe veszi az eszközöket.  

 

Kyrylyuk Alla perkátai lakos 

A temetővel kapcsolatban szólnék. Hiányolnak onnan egy illemhelyet. Ez megoldható lenne? 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Van az épületen belül egy mosdó, de az ott végzett munkákhoz kapcsolódik. Elsősorban az a 

szolgáltató használja, aki a különböző temetési szolgáltatásokat végzi. Illetve a temetőben dolgozó 
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közmunkások is használják. Nem tudjuk biztosítani, hogy egész évben meglegyen, hiszen ennek 

időjárási vonzata is van és abban a helyiségben a fűtést drága lenne megoldani. Ennek a felügyeletét 

sem tudjuk biztosítani. Perkátáról bármely polgár részéről ilyen igény nem érkezett. Se anyagi 

lehetőségünk, se személyi állományunk, se fenntartási költségünk nincs, hogy ezt megvalósítsuk.  

 

Jóvári Györgyné perkátai lakos 

Ezt eddig is meg szokták oldani, ott volt a két vendéglátó ipari egység, de bezártak és ez okozott 

gondot.  

 

Somogyi Balázs polgármester 

Az ember felkészül arra, hogy ha távolra megy, milyen szükségletei lehetnek. Amennyiben nincs 

több kérdés, hozzászólás a képviselő-testületi ülést bezárom.  

 

Több hozzászólás nem hangzott el, Somogyi Balázs polgármester a testületi ülést 19:30 

perckor bezárta. 

 

 

 

Somogyi Balázs        Dr. Lakos László 

    polgármester                 jegyző 

 

Jegyzőkönyv-hitelesítők: 

 

 

 

  Laki Ferenc                             Dr. Tóth Ferenc 

                képviselő                                   képviselő  


