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Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
JEGYZŐKÖNYV
Készült: A 2014. szeptember 3-án 17:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal ülésterme
Jelen vannak:
Somogyi Balázs polgármester, dr. Tóth Ferenc, Rajcsányi László József, Kovács Ferenc,
Ujfalusi Pál, Szilasy László 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 dr. Tóth Ferenc és Rajcsányi László József képviselő-testületi tagokat,
amennyiben a képviselő-testületnek nincs ellenvetése. A kiküldött meghívóban egy napirendi pont
módosítást javaslok. Javaslom, hogy tizenharmadik napirendi pontban tárgyaljuk a Bursa Hungarica
Ösztöndíjpályázattal kapcsolatos döntéshozatalt. Kérdezem a képviselő-testület tagjait, hogy egyéb
napirendi pont módosításra van-e javaslat? Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a módosított
napirendet. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 6 képviselő-testületi tag 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
67/2014. (IX. 03.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a módosított napirendet
az alábbiak szerint.
1. Polgármesteri beszámoló az aktuális eseményekről
2. A közterületek elnevezésének és a házszám megállapításának szabályairól szóló
rendelettervezet megtárgyalása
3. Beszámoló Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetésének I. félévi
teljesítéséről
4. Tájékoztatás Perkáta Nagyközség Önkormányzata vagyoni és pénzügyi helyzetéről (20102014. év)
5. Konzorciumi megállapodás megtárgyalása az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás szociális
intézmények komplex fejlesztéséhez kapcsolódó támogatási szerződés módosításához
6. Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című pályázati konstrukcióra vonatkozóan benyújtott
pályázat keretében építés-kivitelezési és tervezési munkák elvégzésével kapcsolatos
döntéshozatal
7. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának módosítása
8. Vagyonkezeléses víziközművek 2015-2029. évi Gördülő Fejlesztési Tervének
megtárgyalása
9. Bérüzemeltetett víziközművek 2015-2029. évi Gördülő Fejlesztési Tervének megtárgyalása
10. Beszámoló a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2013. évi tűzvédelmi
tevékenységéről
11. Perkáta Nagyközség településrendezési eszközeinek módosítása
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12. II. számú háziorvosi körzet működtetésével és feladatellátási szerződésével kapcsolatos
döntéshozatal
13. Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázattal kapcsolatos döntéshozatal
14. Bejelentések
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2014. szeptember 3.
I. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Első napirendi pont polgármesteri beszámoló az aktuális eseményekről.
2014. június 13-án a perkátai általános iskolában az iskolai tanévzáráshoz kapcsolódóan az
intézményekkel közös pedagógusnapi rendezvényt tartottunk a közoktatási-köznevelésiközművelődési dolgozóinknak. A rendezvényen az intézményvezetők méltatták és köszöntötték az
idén nyugdíjba vonult és az év során még nyugállományba vonuló pedagógusokat, dolgozókat:
Farkasné Csernus Mariannát, Orbán Jánosnét és Poszkoli Jánosnét. Emellett két Perkátán életét
ledolgozó szakembert is köszöntöttünk, mindkettejüket gyémántdiplomájuk alkalmából: Badi
Jánosné, volt óvodavezetőt, és Marton Ilona tanítónőt.
2014. június 14-én a Perkátai Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 17
órai kezdettel tartotta Ballagási – és Tanévzáró ünnepségét. A búcsúztató és a búcsúzó osztályok
ünnepi beszéde után Szilasy László igazgaót úr köszöntötte a vendégeket köztük Tóth Géza
tankerületi igazgató urat és Somogyi Balázs polgármestert. Értékelte a 2013/14-es tanévet és
elbúcsúzott a nyolcadik osztályos diákoktól. Az ünnepségen a nyolcadik osztályos tanulók közül
kettőnek a Szülői Munkaközösség jutalomutalványokat adott át, a végzősök közül a közösségi
munkájukért többen, sport eredményeikért hárman jutalomban részesültek.
Jutalomkönyvet kaptak az arra érdemes, kitűnően és jelesen teljesítő diákok, illetve akik egész
évben nem hiányoztak gyümölcsjutalomban részesültek. Az idei évben már nem csak a diákok,
hanem a pedagógusok is részesülhettek ilyen “jutalomban”. Az iskola énekkara több blokkban
kiváló műsort adott. A tanévet Tóth Géza tankerületi igazgató úr ünnepélyesen lezárta, a diákok
nagy örömére és megköszönte a pedagógusok éves munkáját.
2014. június 16-ától 2014. augusztus 25-ig Perkáta Nagyközség Önkormányzata sikeres pályázatát
követően a kormányzat támogatta a nyári gyermekétkeztetési pályázatot. A pályázatban a megnyert
összeghez képest kevesebb gyermek vett részt, de így is közel 50 gyermeket láthattunk el főtt étellel
a nyár folyamán.
2014. június 17-22. között 36 fős perkátai, családi csoport látogatott el francia
testvértelepülésünkre, ezúton is köszönjük Saint-Maximin Város Önkormányzatának, a
testvértelepülési civil szervezetnek és a fogadó családoknak a támogatását. Az iskolai ballagáson
Szilasy László igazgató Úr bejelentette, hogy 2014. július 13-20. között 8 perkátai tanuló látogatott
el Saint-Maximin-ba, akik az osztályfőnökök és az iskolai tantestület által lettek megjutalmazva. A
kiválasztott tanulók: Horváth Szilvia, Győrik Adrienn, Bartos Eliza, Hethési Kitti, Gergely Gréta,
Varga Veronika, Lukács Anna és Dunai Dorina, míg kísérőik Pavlicsek Zsolt, a perkátai általános
iskola pedagógusa és Horváth Dóra, a Perkátai ÁMK munkatársa.
Az utazást Perkáta Nagyközség Önkormányzata finanszírozta, míg Saint-Maximin látta őket
vendégül. A testvértelepülési látogatáson tárgyalást folytattunk Serge Macudzinskivel, SaintMaximin polgármesterével, Perkáta díszpolgárával a következő időszak programjairól. Meghívást
tettünk a szeptember 5-6-i Búcsú programjaira, kölcsönösen ajándékozzuk meg a gyermekeket
Mikuláskor, természetfotó pályázatot hirdetünk meg felnőttek és gyermekek számára, kulturális
örökségünket bemutató iskolai rajzversenyt szervezünk, illetve felajánlást tettünk arra, hogy 2016ban Perkátán ünnepeljük a testvértelepülési szerződés aláírásának 25. évfordulóját.
2014. június 27-29-ig a Perkátai Régiség Gyűjtő Egylet Tiszakécskén a Nemzetközi Veterán
Kerékpáros Világtalálkozón vett részt, amely 2014. június 25-én kezdődött el. Rövid és hosszú távú
versenyek voltak a kerékpárosok részére. Az iskola tornatermében az ,,Időutazás a magyar utak
kerékpárjaival” című kiállítás volt megtekinthető a Világtalálkozó idején, ahol több mint száz
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veterán kerékpárt tekinthettek meg az érdeklődők. Június 27-én pénteken, egy régi kerékpár és
alkatrészekből álló börze volt a Városi Piactéren. A Perkátai Régiség Gyűjtő Egylet 27-én délelőtt
csatlakozott a programhoz, egy szabadtéri kiállítást rendeztek be, szebbnél-szebb régi pénzekkel,
oklevelekkel, használati eszközökkel és kellemes zenével várták a látogatókat. Pénteken és
szombaton is sokan nézték meg a kiállítást, rengetegen érdeklődtek a gyűjtemény iránt. A
régiséggyűjtők az augusztusi motoros túrát, találkozót és a szeptemberi Arató kiállítást is hirdették
már a rendezvényen. A hétvégén a perkátaiaknak lehetőségük volt kisvasutazni, megnézni a
csodálatos települést. Az este a hagyományos Szent Iván-éji rendezvénnyel zárult, kiváló kulturális,
családi programokat kínálva mindenkinek. Szombaton délután került sor a kerékpáros felvonulásra,
a versenyen résztvevő országok a saját kultúrájuknak megfelelően korhű öltözékben kerékpároztak
végig a város utcáin. A több száz kerékpáros felvonulása méltó zárása volt a rendezvénynek.
2014. június 28-tól - augusztus 19-i időtartamig Agárdon önkormányzatunk nyolcadik alkalommal
kötött megállapodást az Agárdi Popstranddal, amelynek keretében 9 koncertre féláron tudtak
belépni a perkátai lakosok. A szerződés biztosította tiszteletjegyekből a intézményi dolgozók és a
civil szervezetek is részesültek.
2014. június 30-án Székesfehérváron közgyűlést tartott a Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, amelyen elfogadásra került a Társulás 2013. évi
zárszámadása, a Társulási Megállapodás módosítása, az SZMSZ megalkotása, a 2014. évi
közbeszerzési terv, a 2014. évi belső ellenőrzési terv, a rendszerfejlesztési koncepció és módosítva
lett a Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzat.
2014. július 1-je mind az egészségügyi dolgozók, mind a köztisztviselők számára ünnep. Ezen a
napon Perkátán mind az egészségügyi intézmények, mind a Polgármesteri Hivatal zárva voltak.
2014. július 8-án Kulcson a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület elnökségi ülést tartott,
amelynek témája az egyesülethez és a munkaszervezeti munkatárshoz kapcsolódó NAV-vizsgálat.
2014. július 12-én zajlott a Laposon az Első Perkátai Lovas Találkozó, amelyet két magánszemély,
két hagyományőrző lovas Oláh István és Cséza László szervezett. A rendezvényt több
magánszemély és vállalkozó támogatta, az Önkormányzaton, a Perkátáért Közalapítványon és a
Perkátai ÁMK-n kívül is. Az egész napos program nagyon jól sikerült a helyi lovasokon kívül
érkeztek Pusztaszabolcsról, Iváncsáról, Besnyőről, Nagyvenyimről, Szabadegyházáról,
Seregélyesről és Sárosdról is vendégek, versenyzők. A délelőtt folyamán fogatos amatőr versenyen
vehettek részt a három fős csapatok, majd délután a lóhátas verseny következett, nem mindennapi
ügyességi feladatokkal. A Verseny főbírája ifj. Horváth Árpád volt, aki a 2012-es OTP Lovas
Világkupa 6. helyezettje volt B kategóriás hajtásban. A Lovas Találkozót a versenyeken kívül több
programmal igyekeztek színesíteni a szervezők. A színpadon a perkátai néptáncos gyerekek műsora
volt látható, majd a Rozmaring Énekkar lovas dalokat énekelt a vendégeknek. A délután folyamán
két csikós bemutatót is tartottak, a vendégek szórakoztatására. A gyermekekre is gondoltak a
szervezők egész nap ingyenesen vehettek részt programokon.
2014. július 14-én kezdődött a KEOP-5.5.0/B-12-2013-0048 „Perkáta Nagyközség Önkormányzata
intézményeinek épületenergetikai fejlesztései megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva”
című pályázat kivitelezése a munkaterület átadásával. Perkáta Nagyközség Önkormányzata a
pályázat keretében 171.446.186 Ft támogatást kapott 85 %-os támogatási intenzitással a
201.701.395 Ft-os projektben, majd a közel 30 millió forint önrészre is sikeresen pályázott. A
pályázatban 4 fontos közintézményünk, az iskola, a régi óvoda épülete, az orvosi rendelő és a
polgármesteri hivatal energetikai megújítása valósul meg.
2014. július 15-től augusztus 31-ig Perkáta Nagyközség Önkormányzata részt vett a médiában
hallott diákmunka programban, amihez támogatást nyújt a Fejér Megyei Kormányhivatal
Dunaújvárosi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége. A program keretében 14 fő középiskolai
diáknak és felsőoktatási hallgatónak tudtunk munkát adni, két turnusban 4-4 órás foglalkoztatás
keretében, szakképzettséget nem igénylő munkaterületen.
2014. július 16-án Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete rendkívüli ülést tartott,
amelyen 6 képviselő (Kovács Ferenc, Rajcsányi László, Somogyi Balázs, Szilasy László, Dr. Tóth
Ferenc és Ujfalusi Pál) vett részt, Laki Ferenc képviselő Úr nem vett részt az ülésen. A testület
tárgyalta a KEOP-2014-1.10.0/N kódszámú fotovoltaikus rendszerek kialakítása tárgyú pályázaton
való indulást, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót,
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határozatokat hozott a 2013. évi vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatosan, szintén határozatot fogadott
el az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének meghatározásával
kapcsolatban, illetve határozatot hozott arról, hogy nem él az Érdi Kommunális Hulladékkezelő Kft.
vételi ajánlatával.
2014. július 20-án, immáron hetedik alkalommal rendezték meg Perkátán a felújított
harangtoronynál a Gróf Győry Terézia Emlékműsort. Gróf Győry Terézia, Perkáta kegyura építtette
ezt a harangtornyot, az 1888-ban bekövetkezett balesete után a település határán, Selymespusztán.
A Polgári Összefogás Perkátáért Egyesület és Ujfalusi Pál helyi képviselő az emlékművet felújította
és azóta minden évben egy ünnepséget rendeznek a selymespusztai harangtoronynál. A rendezvény,
mind perkáta történelme, mind egyházi, mind kulturális szempontból igen jelentős program a
helyiek számára, mondta el Somogyi Balázs polgármester a megnyitón. A litániát követően négy
művészeti csoport műsorát tekinthették meg a haranglábhoz látogatók. A Vox Caritatis helyi
egyházközségi énekkar, a perkátai Rozmaring Énekkar és a szabadegyházai Vadon Nőtt
Gyöngyvirág Énekkar dalait, a színpadi műsort még a perkátai népművészeti és néptáncos
gyermekek színesítették fellépésükkel. A kulturális programokat követően a szervezők, Ujfalusi Pál
és a Polgári Összefogás Perkátáért Egyesület megvendégelték a résztvevőket és egy kellemes
beszélgetéssel zárták a vasárnap délutáni műsort.
2014. július 26-án zajlott a hagyományos Grund-torna. A grund és a torna szervezője, Horváth
István ismét megszervezte a rendezvényt, amelyen idén 5 csapat vett részt. A szervezők a
résztvevőket ebéddel látták vendégül, illetve a kisebbeket pedig csokival is.
2014. augusztus 1-jén és 2-án zajlott a nagy sikerű Gasztronómiai Fesztivál és II. Kastélykerti
Motoros Találkozó, amelyet a Perkátai Régiséggyűjtő Egylet és Perkáta Nagyközség
Önkormányzata szervezett. A péntek esti és a szombat egész nap zajló rendezvényen motoros túra,
motoros versenyek, sakk verseny, természetfotókból kiállítás, gyermekprogramok, gyógynövény
bemutató, gasztronómiai előadások, bemutatók, kóstoltatás, street fighter bemutató, kötélhúzás,
kulturális programok, kiváló szórakozási lehetőségek várták a kastélykertbe látogatókat.
2014. augusztus 7-én indult a kétkukás szolgáltatás Perkátán a szelektív hulladékgyűjtés keretében,
amelyben szolgáltatónk, a Vertikál Zrt. kísérleti jelleggel kezdett meg idén augusztusban Perkátán
és még 4 Fejér megyei településen. Július folyamán a háztartások jelentős részébe kiszállította
önkormányzatunk a Vertikált Zrt. által biztosított sárga fedelű kukákat. A kapott tájékoztatóban
látható, hogy a sárga fedelű edényzetbe a csomagolási hulladékot kell gyűjteni, mint a műanyag, a
papír, a fém és a tört porcelán. A régi kukába pedig a biológiailag lebomló hulladékok gyűjtése
történik, mint a zöld hulladék, a konyhai maradék.
2014. augusztus 7-e és 11-e között 34 fő látogatott el Perkátáról a Kolozs Megyei Kisbácsra a
testvértelepülési kapcsolatban, de külön örömet adott a delegációnak, hogy 10 éves lett a
kapcsolatunk.
2014. május 1-jén került aláírásra Kisbács és Perkáta 5 évre szóló testvértelepülési szerződése,
amely a felek akarata alapján automatikusan újabb 5 évre meghosszabbodott. Az újabb 10 évre
vonatkozó szerződést Kisbács részéről Florin Ioan Muresan Polgármester Úrral és Deák Ferenc
Alpolgármester Úrral készítettük elő. Augusztus 7-én a kisbácsi művelődési háznál már várták a
kisbácsi fogadók a perkátai családokat. Augusztus 8-án és 9-én egy kétnapos kirándulást szervezett
számunkra a fogadó önkormányzat, amelyben Nagybányát és környékét ismerhettük meg. Ebben
meglátogattuk Európa legmagasabb fából készült templomát, a régi bányavárost, Kapnikbányát, a
nagybányai ásványmúzeumot és Nagybánya központját. Augusztus 10-én, vasárnap a családok
látták vendégül a perkátaiakat, majd este a közös búcsúvacsorán lett megünnepelve településeink
barátsága és a fent már említett testvérvárosi szerződés aláírása. Az elmúlt években Deák Ferenc
alpolgármestersége és Florin Ioan polgármestersége óta még tovább erősödött a kapcsolat, javult az
együttműködés, hiszen tavaly fordult elő először, hogy a kisbácsi polgármester és alpolgármester
vezette a hagyományos látogatócsoportot Perkátára, illetve a mostani látogatást is ők ketten
szervezték és részt vettek annak minden percében. Köszönjük a kisbácsi önkormányzat és a fogadó
családok szeretetét és támogatását Perkáta és lakosai felé.
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2014. augusztus 16-án Sárosdon temetésen vettem részt Perkáta Nagyközség Önkormányzata
képviseletében, amelyen utolsó útjára kísértük Pleizer Lajost, a Fejér Megyei Közgyűlés alelnökét,
volt ügyvezető elnököt.
2014. augusztus 20-án 9 órakor a Szent István napi ünnepi szentmisét követően a Templomkertben
gyülekező ünneplők meghallgathatták Pámer Ottó atya áldását és a Vox Caritatis énekét. Somogyi
Balázs polgármester úr köszöntötte az ünneplőket, megköszönve a lovasoknak, hogy eljuttatták a
megszentelt kenyeret a perkátai lakosoknak és a résztvevő gyermekeknek, hogy az ünnep
alkalmából műsorral készültek.
2014. augusztus 23-án Budapesten a köznevelésért felelős államtitkár 336 állami fenntartású
általános és középiskola igazgatójának, intézményvezetőjének adta át a megbízásáról szóló okiratot,
köztük Szilasy László önkormányzati képviselőnek, eddigi igazgatónak, akit újabb 5 évre neveztek
ki a Perkátai Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetőjévé.
Czunyiné Bertalan Judit államtitkár Asszony a Budapest II. kerületi Móricz Zsigmond
Gimnáziumban megrendezett ünnepségen reményét fejezte ki, hogy a most kinevezett igazgatók
alkotó intézményvezetői lesznek a megújuló magyar köznevelési rendszernek.
Gulyás Béla és 3 honvédtársa sírjának felújítása és újraszentelése 2011. október 27-én történt meg a
templom kertjében. Augusztus 23-án Gulyás Béla családtagjai látogattak el Perkátára, megtisztelték
a hősöket, misét mondattak értük.
2014. augusztus 26-án Székesfehérváron a Fejér Megyei Kormányhivatalban kisajátítási
tárgyaláson vettünk részt a Perkáta 1. hrsz kapcsán. A döntést a hatóság később fogja meghozni.
2014. augusztus 27-én Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete rendkívüli ülésen
megválasztotta a Helyi Választási Bizottság tagjait és póttagjait, illetve a Szavazatszámláló
Bizottságok új tagjait és póttagjait. Az ülésen 5 képviselő (Kovács Ferenc, Rajcsányi László,
Somogyi Balázs, Dr. Tóth Ferenc és Ujfalusi Pál) vett részt, míg két képviselő (Laki Ferenc és
Szilasy László) jelezte távolmaradását.
2014. augusztus 29-én Székesfehérváron a Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-I-317/2014 számú
határozatával az Alba Takarékszövetkezet működési engedélyét 2014. augusztus 29-én feltételes
hatállyal visszavonta. Telefonon tájékoztatást kértem a takarékszövetkezet telefonszámán, ahol azt
ajánlották, hogy az Alba Takarékszövetkezet ügyeleti telefonszámán vagy hétfőtől a perkátai
kirendeltségen személyesen vagy telefonon kérhetnek tájékoztatást. A hét első napjaiban számos
perkátai polgár kereste fel a Polgármesteri Hivatalt és az intézményeket, akiket tájékoztattunk a
további teendőkről.
2014. szeptember 3-án közel 30 perkátai vesz részt azon a két tanfolyamon, amelyet a Türr István
Képző és Kutató Intézet indított Perkátán a mai napon. Az Otthoni egészségügyi és szociális segítő
és a Park- és kertépítő, temetőkertész tanfolyamon állami ellátásban résztvevők, illetve regisztrált
álláskeresők vesznek részt. A diákokat perkátai szakemberek képzik és perkátai intézményekben
végzik a gyakorlatukat a következő 3-4 hónapban.
Következő időszak eseményei. 2014. szeptember 6-án, 7-én Perkátai Aratóünnep és Gépkiállítás
Múltja és Jelene kiállítás, aratóétel főzőverseny, szüreti felvonulás és bál lesz.
2014. szeptember 20-án a Hunyadi Mátyás Általános Iskola átadásának 40 éves évfordulója és a
KEOP-5.5.0/B-12-2013-0048
„Perkáta
Nagyközség
Önkormányzata
intézményeinek
épületenergetikai fejlesztései megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” című pályázat
részleges átadása. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs,
javaslom elfogadásra a polgármesteri beszámolót. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel
jelezze.
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A jelen lévő 6 képviselő-testületi tag 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
68/2014. (IX. 03.) 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. szeptember 3.
II. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Második napirendi pont a közterületek elnevezésének és a házszám megállapításának szabályairól
szóló rendelettervezet megtárgyalása. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.
Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a rendelettervezetet. Aki ezzel egyetért, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 6 képviselő-testületi tag 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi rendeletet alkotja:
8/2014. (IX. 04.) képviselő-testületi rendelet
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta „a közterületek
elnevezésének és a házszám megállapításának szabályairól” szóló rendeletet. A rendelet a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.
III. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Harmadik napirendi pont beszámoló Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2014. évi
költségvetésének I. félévi teljesítéséről. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendet és javasolta
elfogadásra a képviselő-testületnek. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.
Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a beszámolót. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel
jelezze.
A jelen lévő 6 képviselő-testületi tag 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
69/2014. (IX. 03.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta Perkáta Nagyközség
Önkormányzata 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót. A
beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2014. szeptember 3.
IV. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Negyedik napirendi pont tájékoztatás Perkáta Nagyközség Önkormányzata vagyoni és pénzügyi
helyzetéről (2010-2014. év). Kérem a képviselő-testülettől, hogy ne csak tájékoztatóként vegye
figyelembe, ne csak tudomásul vegye, hanem szavazással is zárja le a 2010-2014. év vagyoni és
pénzügyi helyzetről szóló beszámolót. A fő gazdasági tevékenységeket tartalmazza az előterjesztés.
Az első számú táblázat a megvalósított pályázatokat tartalmazza. Van olyan projekt is, amely
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ciklusokon átívelő, például az akadálymentesítési pályázat, a szociális intézmény felújításának
pályázata, a Perkáta Életút Projekt keretében sétány és játszótér építése. Ebben a ciklusban több,
mint ötszáz millió forint pályázati forrást nyert Perkáta Nagyközség Önkormányzata és
intézményei. Van néhány olyan pályázat, melyben az önkormányzat háttérszervezetként vett részt.
Kiemelném a Perkátai Polgárőrség Közhasznú Egyesület által megvalósított térfigyelő
kamerarendszer kialakítását. Idén zárult az Egészséges Perkáta pályázat, amelyhez szintén az
önkormányzat és intézményei nyújtottak támogatást. A képviselő-testület 2008-ban úgy döntött,
hogy kötvényt bocsát ki. Ebből az önkormányzat az előző ciklusban és a jelenlegi ciklusban elnyert
pályázatoknak az önrészét, előkészítését tudta megvalósítani. Kérem a képviselő-testület tagjainak a
hozzászólásait.
Szilasy László képviselő
Nekem lenne javaslatom, jó lenne, ha látnánk egy mérleget, hogy hogyan is állnak a pályázatok.
Ahogy én számolom, több mint egymilliárd forintot költöttünk pályázatokra. Nagy vihart kavart és
a beszámolóban is ismertetésre került a szociális intézményre vonatkozó szociális normatívákkal
kapcsolatos visszavonás. Az elmúlt ciklusban és a jelenlegi ciklusban is jelentős fejlesztéseket
lehetett végrehajtani az iskolán. Külön köszönöm, hogy a negyven éves évfordulóra sikeredett az
iskola épületének olyan állapotba állítása, amire azt mondhatjuk, hogy az elmúlt negyven év
gyötrelmeit, amit az épület átélt elfelejthetjük, és megújulva vághatunk neki ennek a tanévnek.
Dr. Tóth Ferenc képviselő
A mikrotársulás szociális pénzeit illetően a 19 841 666 Ft jogtalanul lehívott pénz, amivel
kapcsolatban az akkori társulás vezetősége hibázott, nem igazi veszteség. Az igazi veszteség ebből
a büntetés része, amely 2 960 259 Ft, az is megoszlott négy település között.
Somogyi Balázs polgármester
A 2005-2008-tól a tanuszoda megépítése Iváncsán Perkátán nagy port kavart. A környező
települések 2008-ra szembesültek azzal, hogy ez óriási anyagi megterheléssel jár. Mostanra
megoldás született a problémára, egy állami intézmény megvásárolta és üzemelteti a tanuszodát.
Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom elfogadásra a beszámolót. Aki ezzel egyetért, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 6 képviselő-testületi tag 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
70/2014. (IX. 03.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta Perkáta Nagyközség
Önkormányzata vagyoni és pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót. A tájékoztató a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2014. szeptember 3.
V. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Ötödik napirendi pontunk konzorciumi megállapodás megtárgyalása az Adonyi Többcélú Kistérségi
Társulás szociális intézményeinek komplex fejlesztéséhez kapcsolódó támogatási szerződés
módosításához. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató és az Adonyi Többcélú
Kistérségi Társulás mind kedvezményezett között az UMFT-KDOP-2009-5.2.2/A szám alatt
támogatási szerződés jött létre az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális intézményeinek
komplex fejlesztése Adonyban és Perkátán projekt támogatására. A projektnek öt éves fenntartási
időszaka van, amelyben a két település vállalta, hogy társulási formában fogja az intézményt
működtetni. A jogszabály időközben megváltozott és a Kistérségi Társulások csak minimális
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feladattal, normatíva nélkül működnek. A kiküldött anyaghoz képest a 11. pontban került sor
módosításra úgy, hogy a konzorcium tagjai tartoznak kötelezettséggel a telephelyükért. Kérem a
képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a
konzorciumi megállapodást. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 6 képviselő-testületi tag 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
71/2014. (IX. 03.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta az Adonyi Szociális
Intézményfenntartó Társulás, Adony Város Önkormányzata és Perkáta Nagyközség
Önkormányzata között kötendő konzorciumi megállapodást abból a célból, hogy az Adonyi
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa által az „Adonyi Többcélú Kistérségi
Társulás Szociális intézményeinek komplex fejlesztése Adonyban és Perkátán”
megnevezésű pályázat keretében megvalósított, a KDOP-5.2.2./A-09-2009-0000 azonosító
számú támogatási szerződésben meghatározott pályázati cél megvalósítását a projekt
lezárását követően a kötelező fenntartási időtartam alatt biztosítsák, a pályázatban és a
Támogatási Szerződésben leírtaknak megfelelően a jövőben is együttműködjenek és az
addig elért eredmények további folyamatos fenntartását saját anyagi eszközeikkel
megvalósítsák.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2014. szeptember 3.
VI. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Hatodik napirendi pont fotovoltaikus rendszerek kialakítása című pályázati konstrukcióra
vonatkozóan benyújtott pályázat keretében építés-kivitelezési és tervezési munkák elvégzésével
kapcsolatos döntéshozatal. A pályázat négy épület napelemes rendszerrel való ellátását tartalmazza,
a polgármesteri hivatalét, az orvosi rendelőét, a fogorvosi rendelőét és az új óvodáét. Az
ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott ajánlatok bontására 2014. augusztus 6-án került sor. Három
ajánlattevő nyújtotta be árajánlatát. Az Euroszak Kft. (8000 Székesfehérvár, Ipoly utca 78.)
árajánlata 14 855 595 Ft + áfa, a Renaplin Kft. (1050 Budapest, Vigadó tér 3. 1. lph. 3/3.) árajánlata
14 789 800 Ft + áfa, a DNA Development Kft. árajánlata (8000 Székesfehérvár, Poprádi utca 44/A.)
14 467 224 Ft + áfa. Javaslom a DNA Development Kft. árajánlatának elfogadását. Kérem a
képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom, hogy a képviselőtestület nyilvánítsa érvényesnek a versenyeztetési eljárást. Aki ezzel egyetért, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 6 képviselő-testületi tag 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
72/2014. (IX. 03.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Energia Program Kft., mint
Perkáta Nagyközség Önkormányzata ajánlatkérő nevében eljáró szervezet által 2014. július
30-án ”fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című pályázati konstrukcióra vonatkozóan
benyújtott pályázat keretében építés-kivitelezési és tervezési munkák elvégzése címmel
indított versenyeztetési eljárást érvényesnek nyilvánítja.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2014. szeptember 3.
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Somogyi Balázs polgármester
Javaslom, hogy a képviselő-testület a versenyeztetési eljárást nyilvánítsa eredményesnek és nyertes
ajánlattevőnek hirdesse ki a DNA Development Kft-t. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel
jelezze.
A jelen lévő 6 képviselő-testületi tag 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
73/2014. (IX. 03.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a ”fotovoltaikus rendszerek
kialakítása” című pályázati konstrukcióra vonatkozóan benyújtott pályázat keretében építéskivitelezési és tervezési munkák elvégzése címmel indított versenyeztetési eljárást
eredményesnek nyilvánítja és nyertes ajánlattevőnek hirdeti ki a DNA Development Kft-t
(8000 Székesfehérvár, Poprádi utca 44/A.).
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2014. szeptember 3.
VII. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Hetedik napirendi pont a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodásának módosítása. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.
Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását. Aki ezzel egyetért,
kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 6 képviselő-testületi tag 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
74/2014. (IX. 03.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az
alábbiak szerint fogadja el.
1. A Társulási Megállapodás PREAMBULUM rész hatodik bekezdésének második
mondata a következők szerint módosul:
A Társulás tagjai rögzítik, hogy a jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati
társulásukat szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös
előnyök és az arányos teherviselés alapján hozzák létre, mégpedig mint helyi
önkormányzatként működő Tagok feladat- és hatáskörének ellátására a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény ( továbbiakban: Mötv.) 87. §-a
értelmében.
2.A Társulási Megállapodás I. része a következőkkel egészül ki:
A Társulás törzskönyvi azonosító száma:592479
3. A Társulási Megállapodás III. rész első bekezdése a következők szerint módosul:
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A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87. §-ában
foglalt rendelkezéseknek megfelelően a Társulás önálló jogi személyiséggel rendelkezik,
működése során az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (továbbiakban:
Áht.) meghatározott szabályokat kell alkalmazni.
4. A Társulási Megállapodás III. rész negyedik bekezdése a következők szerint
módosul:
A Társulás Tanácsának elnöke a Társulási Megállapodást és annak módosításait megküldi
törvényességi
felügyelet
ellenőrzés
céljából
az
illetékességgel
rendelkező
Kormányhivatalnak, valamint a Társulás nyilvántartásba vétele céljából a Magyar
Államkincstár illetékességgel rendelkező Igazgatóságának.
5. A Társulási Megállapodás IV/1. pontjának első bekezdése a következők szerint
módosul:
Ezen társulási megállapodás megkötésénél Tagok a vonatkozó KA előírások mellett a hazai irányadó
jogszabályokat, különösen a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. (a
továbbiakban Mötv.) rendelkezéseit veszik figyelembe.
6. A Társulási Megállapodás IV/2. pontjának utolsó két bekezdése IV/2.4. pont megjelöléssel,
az első bekezdés a következők szerint módosul:
Ezen szerződés elfogadása és aláírása a tagok részéről egyben kötelezettségvállaló elfogadó
nyilatkozat is. A tagi önkormányzatok vállalják, hogy a projekt érdekeihez igazodóan a kapcsolódó
önkormányzati rendeleteiket egységesítik, módosítják. A tagi önkormányzatok kötelezettséget
vállalnak arra, hogy a Társulás által megküldött, döntést igénylő előterjesztésekre a kézhezvételtől
számított 30 napon belül tesznek észrevételt, módosító javaslatot, melyet írásban haladéktalanul
megküldenek a Társulási Tanács elnökének. Ezen határidő lejártát követően észrevétel, módosító
javaslat nem tehető. A Tagi önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Társulás által
megküldött, a tagi önkormányzatok módosító javaslatait is tartalmazó döntést igénylő
előterjesztésekről a kézhezvételtől számított 30 napon belül határozatot hoznak, melyet a döntést
követő 15 napon belül a Társulási Tanács elnökének megküldenek.
7. A Társulási Megállapodás IV/3. pontjának első bekezdése a következők szerint módosul:
Tagok a Társulási Megállapodásban vállalt közös feladataik végrehajtása, azaz annak érdekében,
hogy a Társulás által megvalósítandó egységes hulladékgazdálkodási rendszer működése, a
közszolgáltatás megszervezése az egységes díjpolitika és a fenntartható fejlődés alapján mind
jogilag, mind pénzügyileg, mind pedig műszakilag megfelelően biztosított legyen, a hulladékról
szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 36.§-a alapján ugyanezen törvény 33.§, 34.§, 37.§, 44.§, 74.§ (2)(3), 78.§ (3), 90.§ (5) és (8) bekezdésekben, a települési önkormányzatokra vonatkozó szabályokban
meghatározott szilárdhulladék-gazdálkodási közfeladatuk ellátására vonatkozó feladat- és
hatáskörüket a Társulásra átruházzák.

8. A Társulási Megállapodás IV/3.2. pontjának c) bekezdése a következők szerint módosul:
c) a helyi önkormányzati rendeletalkotás koordinálása, tartalmi információnyújtás,
önkormányzati rendeletek véleményezése a Ht. 88.§ (4) a, b, d, pontokban megállapított
rendeletalkotási tárgykörben
9. A Társulási Megállapodás IV/4 pontja két bekezdésre modosul az alábbiak szerint:

Tagok a IV/2. 2. e) pontban meghatározott vállalt feladatnak – a működtetés szervezeti,
gazdasági feltételrendszerének kidolgozása- megfelelően az egységes Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Rendszer üzemeltetési koncepcióját az alábbiak szerint állapítják
meg:
A
Közép-Duna
Vidéke
Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati
Társulást
a
tagönkormányzatok a helyi hulladékgazdálkodási önkormányzati feladatok, és hatáskörök
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ellátására hozták létre. A Társulás a hulladékgazdálkodási közfeladatot ellátó szerv a
tagönkormányzatok tekintetében a megvalósítani kívánt KEOP projekt keretében.
E jogkörében eljárva a Társulás szervezi meg a tagönkormányzatai területén a
hulladékkezelési közszolgáltatást, oly módon, hogy a közszolgáltatás ellátása során a
projektben megvalósuló létesítmények, berendezések, eszközök alkalmazhatóak, és az
effektív hulladékkezelési közszolgáltatási feladatokat a Társulás az általa kiválasztott
közszolgáltató(k)nak adja át.
A projektben megvalósuló létesítmények üzemeltetésére a vonatkozó jogszabályok szerint
kell az üzemeltetőt kiválasztani.
10. A Társulási Megállapodás V. fejezet első bekezdése a következőkkel egészül ki:
A Társulás önálló adószámmal és pénzintézeti számlával rendelkezik.
A Társulás szakágazati besorolása:382100 Nem veszélyes hulladék kezelése,
ártalmatlanítása
A Társulás szakfeladati rend szerinti alaptevékenységei:
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb
szolgáltatás
045120 Út, autópálya építése
051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
051060 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
053020 Szennyeződésmentesítési tevéeknységek
061020 Lakóépület építése
11. A Társulási Megállapodás V/1.a) pont első bekezdése a következők szerint
módosul:
A tagok éves működési hozzájárulás megfizetésére is kötelezettséget vállalnak, melyet a
2007. évtől kezdve lakosságszám arányosan fizetnek. Tagok jelen szerződés aláírásával
egyidejűleg kötelezettséget vállalnak arra, hogy a működési költség összegének
meghatározása folyamán mindenkor az Mötv. 146. § (3) bekezdésben foglaltak szerint az 1.
számú melléklet szerinti, a költségvetési törvényben meghatározott lakosságszámot-arányt
tekintik mérvadónak irányadónak, melyet az 1. sz. melléklet tartalmaz.
12. A Társulási Megállapodás V/1.c) pont második bekezdése a következőkkel egészül
ki:
Az elnök beszámolójának elfogadásáról a Társulási Tanács dönt.
13. A Társulási Megállapodás V/1.d) pont első bekezdésének második mondata a
következőkkel egészül ki:
mely eljárás valamennyi költsége az adós önkormányzatot terheli.
14. A Társulási Megállapodás V/1.f) pont második bekezdése az alábbiak szerint
módosúl:
A Társulás tagi önkormányzata által a társulásba bevitt vagyont a társuló helyi
önkormányzat vagyonaként kell nyilvántartani, a vagyonszaporulat a Társulás vagyona és
arra a Polgári Törvénykönyv közös tulajdonra vonatkozó szabályait kell alkalmazni,
figyelemmel a Mötv. 90.§ (4) bekezdésben foglalt rendelkezésekre.
15. A Társulási Megállapodás V/2. pont az alábbiak szerint módosul:
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A Társulás a feladatkörében tartozó közszolgáltatások ellátására költségvetési szervet,
gazdálkodó szervezetet, nonprofit szervezetet és egyéb szervezetet alapíthat, kinevezi
vezetőiket. Költségvetési szerv alapítása esetén az irányításra, felügyeletre vonatkozó
hatáskörök az Áht. 2011. évi CXCV. törvény 9.§-ban foglaltaknak megfelelően kerülnek
meghatározásra. A Társulás által alapított költségvetési szerv irányító szerve a Társulási
Tanács, annak vezetője a Társulási Tanács elnöke.
16. A Társulási Megállapodás VII/1.1. pont i) bekezdése hatályát veszti, továbbá az a),
l), o) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:
a.

l.
o.

a Társulási Tanács elnökének, elnökhelyettesének, Operatív Tanács tag, Operatív
Tanács elnöke, Felügyelő Bizottsági tag, Felügyelő Bizottság elnöke a
megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása,
a Tagok között felmerülő esetleges vitás kérdések megtárgyalása, esetleg
állásfoglalás a kérdésében, illetve a végrehajtás során felmerülő problémák körében.
Projekt Iroda létrehozása, a Projekt Iroda vezetője, gazdasági vezetője felett a
kiemelt munkáltatói jogok (kinevezés, felmentés, fegyelmi eljárás megindítása,
fegyelmi büntetés kiszabása) gyakorlása

17. A Társulási Megállapodás VII/1.2. pont második és harmadik bekezdése az
alábbiak szerint módosul:
A Társulási Tanács üléseit szükség szerint, de évente legalább hat két alkalommal össze kell
hívni. A Tanács ülését össze kell hívni, ha a Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozó
kérdésekben kell dönteni, ha azt bármely Tag a napirend egyidejű megjelölésével
indítványozza, ha azt a Társulási Operatív Tanács, a Felügyelő Bizottság indítványozza,
illetve ha a törvényességi felügyeleti ellenőrzési jogkörében eljárva azt az illetékes Fejér
Megyei Kormányhivatal kezdeményezi.
A Tanács első ülésén tagjai közül minősített többséggel elnököt és két elnökhelyetteseket
választ. A Társulási Tanács az elnökhelyettesek megválasztásával egyidőben határozattal
dönt az általános helyettesítéssel megbízott elnökhelyettes személyéről. A Társulás érintett
tisztségviselőinek megbízatása határozatlan időre szól.
18. A Társulási Megállapodás VII/1.2. pont negyedik bekezdés második mondata az
alábbiak szerint módosul:
A Tanács ülését az elnök, akadályoztatása esetén az általános helyettesítéssel megbízott
elnökhelyettes elnökhelyettesek bármelyike hívja össze írásban, az ülés napját megelőzően
legalább 15 nappal korábban.
19. A Társulási Megállapodás VII/1.2. pont hetedik bekezdés második és harmadik
mondata az alábbiak szerint módosul:
Ezen személyek az elnök meghívása alapján az ülésen részt vehetnek, a napirendi pontokhoz
hozzászólhatnak, de szavazati joggal nem rendelkeznek. A Társulási Tanács ülésén a
munkaszervezeti feladatokat ellátó Polgármesteri Hivatal jegyzője valamint a Projekt Irodavezető
tanácskozási joggal veszhet részt.

20. A Társulási Megállapodás VII/1.2. pont nyolcadik bekezdés negyedik kis
bekezdésének első mondata az alábbiak szerint módosul:
A VII/1.1./ a., c., d., e., f., g., h., i., m. pontokban foglalt esetekben a Társulási Tanácsban
résztvevő tagok minősített többséggel hozott határozata szükséges.
21. A Társulási Megállapodás VII/1.3. pont első bekezdésének b.,f.,g.,m. pontjai
hatályukat vesztik, a j., o. pontok az alábbiak szerint módosulnak:
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j.
o.

gondoskodik a pályázatok benyújtjaásáról a pályázatot a KA Közreműködő
Szervezethez
a Projekt Iroda vezetője és gazdasági vezetője tekintetében az egyéb munkáltatói
jogok gyakorlása.

22. A Társulási Megállapodás VII/1.3. pont második bekezdése az alábbiakkal egészül
ki:
-

önkormányzati képviselői mandátumának elvesztésével.

23. A Társulási Megállapodás VII/1.3. pont hatodik és nyolcadik bekezdése az alábbiak
szerint módosul:
Az elnök lemondása esetén az általános helyettesítéssel megbízott elnökhelyettes
elnökhelyettesek kötelesek az új elnök személyének megválasztásáig az elnök
megbízatásával járó feladatokat ellátni, kötelesek a lemondástól számított 15 napon belül a
Társulási Tanács ülését összehívni az új elnök megválasztásának céljából.
A Társulás elnökhelyettesei az elnök munkáját segítik, illetve az elnök akadályoztatása
esetén teljes jogkörrel az általános helyettesítéssel megbízott elnökhelyettes Társulási Tanács
meghatározott soros váltásban helyettesítik. A Társulási Tanács elnökének és az általános
helyettesítéssel megbízott elnökhelyettesnek egyidejű akadályoztatása esetén az elnököt
teljes jogkörrel az általános helyettesítési joggal nem rendelkező elnökhelyettes helyettesíti.
Mindhárom tisztségviselő egyidejű akadályoztatása esetén az elnök jogkörében a korelnök
jár el.
24. A Társulási Megállapodás VII/2. pont harmadik bekezdése a következővel egészül
ki:
és a Projekt Irodavezető.
25. A Társulási Megállapodás VII/2. pont negyedik bekezdése első mondata az
alábbiak szerint módosul:
A Társulási Operatív Tanács üléseit az Operatív Tanács elnöke hívja össze.
26. A Társulási Megállapodás VII/3. pont második bekezdése első mondata az alábbiak
szerint módosul:
A Projekt Iroda az Áht. államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 3.§. (3) bekezdés e)
pontja szerinti helyi önkormányzati költségvetési szerv.
27. A Társulási Megállapodás VII/3. pont harmadik bekezdése negyedik mondata az
alábbiak szerint módosul:
A Projekt Irodavezető és a gazdasági vezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a Társulás
Tanácsának elnöke gyakorolja.
28. A Társulási Megállapodás VII/3. pont a „Társulás működésével összefüggő
tevékenységek „ elnevezésű felsorolás első mondata az alábbiak szerint módosul:
Kapcsolattartás
és
információszolgáltatás
az
önkormányzatoknak,
minisztériumoknak, felügyeleti szerveknek és a munkaszervezetnek a projektekről,

érintett
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29. A Társulási Megállapodás VII/4. pont harmadik bekezdése első és harmadik
mondata az alábbiak szerint módosul:
A Felügyelő Bizottság üléseit az Felügyelő Bizottság elnöke hívja össze.
Az ülésen tanácskozási joggal részt vesz a Munkaszervezet vezető és a Projekt Irodavezető.
30. A Társulási Megállapodás VII/4. pont „ Felügyelő Bizottság feladat- és hatásköre”
elnevezésű felsorolás b),c),g),h) ponjai az alábbiak szerint módosulnak:
b) megvizsgálja a Társulás és a Projekt Iroda éves munkatervét, éves költségvetési
javaslatát, éves költségvetését, éves költségvetés végrehajtásáról készült féléves és
éves beszámolóját tervezetét, valamint a Társulási Tanács ülésén napirendre kerülő
valamennyi üzletpolitikai jelentést az adatok valódisága és a jogszabályoknak való
megfelelés szempontjából és erről előterjesztést készít a Társulási Tanács számára;
c) jogosult a Társulás könyveibe betekinteni, a Társulás pénztárát, szerződéseit,
bankszámláját, pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati
fegyelem érvényesítését megvizsgálni;
g) vizsgálja az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás indokait és gazdasági
megalapozottságát
h) ellenőrzi a tagok tájékoztatását, figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek
alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás alakulását,
értékeli az azt előidéző okokat
31. A Társulási Megállapodás VII/5. pont második bekezdés harmadik ponja az
alábbiak szerint módosul:
A Társulás elnöke, elnökhelyettesei, az Operatív Tanács valamint a Felügyelő Bizottság
munkájának segítése,
32. A Társulási Megállapodás VIII. fejezet első bekezdés második mondata az
alábbiak szerint módosul:
Az elnök akadályoztatása esetén a Társulás képviseletét re az elnökhelyettes jogosult a
Társulás elnökének helyettesítésére vonatkozó szabályok szerint kell ellátni.
33. A Társulási Megállapodás XI/1. pont második, negyedik és nyolcadik bekezdésében
foglaltak hatályukat vesztik, a harmamadik bekezdés első mondataaz alábbiak szerint
módosul:
A Társulási megállapodást felmondani, a Társulásból kiválni csak a naptári év utolsó
napjával valamint a harmadik negyedév utolsó napjával - december 31-i hatállyal - lehet.
34. A Társulási Megállapodás XI/1. pont ötödik bekezdése a következőkkel egészül ki:
A Társulás tagjai megállapodnak abban, hogy nem szüntethető meg a tagsági jogviszony
kiválással mindaddig, amíg a tag a Társulással szemben fennálló lejárt tartozását nem
rendezi, továbbá ha a Társulás, mint kedvezményezett támogatásban részesült, a kötelező
üzemeltetési, fenntartási időtartam le jártának napjáig.
35. A Társulási Megállapodás XI/2. pont harmadik bekezdéssel egészül ki az alábbiak
szerint:
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Lényeges kötelezettségszegésnek minősül a Tag részéről a Társulási Megállapodás IV/2.
pontja alatt meghatározott tagi kötelezettségek nem teljesítése, fejlesztési-, működési
hozzájárulás nem fizetése.
36. A Társulási Megállapodás XI/3. pont első és második bekezdése az alábbiak szerint
módosul:
A Társuláshoz történő való csatlakozásthoz a Társulási Tanács javaslata alapján hagyja
jóvá, a Társulásban résztvevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel
hozott hozzájáruló határozata alapján kerülhet sor, kizárólag azon önkormányzatok
képviselő-testületei számára, amelyek hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok közös
ellátása érdekében kívánnak csatlakozni, továbbá amely önkormányzatokkal a műszaki
kapcsolat már létrejött, illetve az kialakítható, továbbá akik jelen szerződés rendelkezéseit
magukra nézve teljes egészében kötelezőnek ismerik el.
A csatlakozási szándék kinyilvánításához a társulni kívánó önkormányzatok képviselőtestületének minősített többséggel, legalább hat hónappal korábban meghozott határozata
szükséges, melynek tartalmaznia kell, hogy a testület elfogadja a Társulás céljait is
tartalmazó Társulási Megállapodást, továbbá a feladatok megvalósításához ráeső
költségvetési hozzájárulást biztosítja. A társuláshoz csatlakozni a naptári év első napjával és
július 1. napjával lehet.
37. A Társulási Megállapodás XI/3. pont harmadik bekezdés első mondata az alábbiak
szerint módosul:
Tekintettel arra, hogy a Társulás egy integrált hulladékgazdálkodási rendszer létrehozása,
valamint az ehhez szükséges gazdasági, pénzügyi és jogi előfeltételeinek biztosítása céljából
jött létre, a Társuláshoz csatlakozni szándékozó új tagnak vállalnia kell a
hulladékgazdálkodási rendszer létesítését szolgáló pályázati és engedélyezési
dokumentációk, valamint a tenderdokumentációk készítésének kezdő évétől, azaz 2006.
évtől számítottan, az éves működési hozzájárulás összegének visszamenőlegesen történő
megfizetését.
38. A Társulási Megállapodás XI/3. pont negyedik bekezdése hatályát veszti.
39. A Társulási Megállapodás XIV. fejezet hatodik bekezdés utolsó mondata az
alábbiak szerint módosul:
Jelen Társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben elsősorban a Mötv. és az
Áht. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény az irányadó.
40. A Társulási Megállapodás XIV. fejezet hetedik bekezdése az alábbiak szerint
módosul:
A Társulás a Társulási Megállapodás IV/3. pontjában megfogalmazott a Társulás tagjai
által átruházott feladatokat 2010. április 1. naptól látja el.
41. A Társulási Megállapodás XIV. fejezet kilencedik bekezdése az alábbiak szerint
módosul:
A fentiek szerint ezen szerződést – a 2. sz. mellékletet képező aláírási íven - Tagok 10 170
eredeti példányban jóváhagyólag aláírták. Az eredeti példányokból 5 példány a
munkaszervezeti feladatokat ellátó Polgármesteri Hivatal irattárában, 5 példány a Projekt
Iroda irattárában helyezendő el, melyek hivatalos célra felhasználhatók. Mindegyik
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szervezet 2-2 eredeti példányt köteles az irattárában megőrizni. A Társulás tagjai az eredeti
példány Társulási Tanács elnöke által hitelesített másolatát őrzik saját irattárukban.
42. A Társulási Megállapodás 5. számú melléklete hatályát veszti.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2014. szeptember 3.
VIII. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Nyolcadik napirendi pont vagyonkezeléses víziközművek 2015-2029. évi Gördülő Fejlesztési
Tervének megtárgyalása. A nyolcadik és kilencedik napirendi pont szorosan összekapcsolódik,
hiszen mindkettő a víziközmű rendszerünkre vonatkozik. Ez egy új feladat számunkra. A Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal kéri az önkormányzattól 2014. szeptember 15-i
határidővel a Gördülő Fejlesztési Terv benyújtását. A Fejérvíz Zrt.-től kapott bérleti díjat a
víziközmű rendszerre kell fordítani. Ez évig még jelzés sem érkezett az önkormányzatokhoz, hogy
ez ténylegesen hogyan és miként lesz ellenőrizve. A Gördülő Fejlesztési Tervben szereplő összegek
meghaladják az önkormányzatnak azokat a bevételeit, amelyeket bérleti díj címen kap. A Fejérvíz
Zrt-től a 2013. évben önkormányzatunk 8 382 737 Ft bérleti díjat kapott, a 2014. év első félévében
4 325 652 Ft-ot. Úgy kérem a képviselő-testületnek a döntését meghozni, hogy a Gördülő
Fejlesztési Tervhez szakmailag hozzájárul, de jelezzük, hogy a képviselő-testület a bérleti díj
erejéig tud kötelezettséget vállalni a tervben szereplő fejlesztéseknek, karbantartásoknak az
elvégzésére. A bérleti díj összegét meghaladó fejlesztési és karbantartási költségeket pályázati és
egyéb források bevonásával biztosítjuk. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.
Amennyiben nincs, javaslom a vagyonkezeléses víziközművek 2015-2029. évi Gördülő Fejlesztési
Tervének elfogadását. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 6 képviselő-testületi tag 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
75/2014. (IX. 03.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1. Perkáta Nagyközség Önkormányzata, mint ellátásért felelős nevében eljáró képviselőtestülete egyetért a Fejérvíz Zrt. által elkészített I/50. Perkáta Nagyközség ivóvízszolgáltató
rendszer-V (11-19354-1-001-00-10) víziközmű rendszer 2015-2029. évi GFT felújítási és
pótlási tervével.
2. Perkáta Nagyközség Önkormányzata, mint ellátásért felelős nevében eljáró képviselőtestülete az előterjesztés melléklete szerinti I/50. Perkáta Nagyközség ivóvízszolgáltató
rendszer-V (11-19354-1-001-00-10) víziközmű rendszer 2015-2029. évi GFT beruházási
tervét elfogadja.
A Képviselő-testület a Fejérvíz Zrt. által megfizetett bérleti díj erejéig vállal kötelezettséget a
2015-2029. évi Gördülő Fejlesztési Tervben szereplő fejlesztések és karbantartások
megvalósítására. A Képviselő-testület a bérleti díjat meghaladó fejlesztési és karbantartási
költségeket pályázati és egyéb források bevonásával kívánja biztosítani.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy
az önkormányzat nevében az elfogadott GFT beruházási tervet a Fejérvíz Zrt. véleményezésével
a MEKH-hez 2014. szeptember 15-ig jóváhagyásra benyújtsa.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
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Határidő: 2014. szeptember 3.
IX. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Kilencedik napirendi pont Bérüzemeltetett víziközművek 2015-2029. évi Gördülő Fejlesztési
Tervének megtárgyalása. Önkormányzatunk gesztorszerepet kapott a három település,
Szabadegyháza, Perkáta, Sárosd települések tulajdonában lévő víziközmű rendszerre vonatkozóan.
Kérem a képviselő-testületnek a döntését meghozni úgy, hogy a Gördülő Fejlesztési Tervhez
szakmailag hozzájárul, de jelezzük, hogy a képviselő-testület a bérleti díj erejéig tud kötelezettséget
vállalni a tervben szereplő fejlesztéseknek, karbantartásoknak az elvégzésére. A bérleti díj összegét
meghaladó fejlesztési és karbantartási költségeket pályázati és egyéb források bevonásával
biztosítjuk. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom a
bérüzemeltetett víziközművek 2015-2029. évi Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadását. Aki ezzel
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 6 képviselő-testületi tag 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
76/2014. (IX. 03.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1.) Perkáta Nagyközség Önkormányzata, mint ellátásért felelős nevében eljáró képviselőtestülete az előterjesztés melléklete szerinti I/88. Szabadegyháza és térsége
szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-13259-1-003-00-06) víziközmű rendszer 20152029. évi GFT felújítási és pótlási tervét elfogadja.
2.) Perkáta Nagyközség Önkormányzata, mint ellátásért felelős nevében eljáró képviselőtestülete az előterjesztés melléklete szerinti I/88. Szabadegyháza és térsége
szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-13259-1-003-00-06) víziközmű rendszer 20152029. évi GFT beruházási tervét elfogadja.
A Képviselő-testület a Fejérvíz Zrt. által megfizetett bérleti díj erejéig vállal kötelezettséget a
2015-2029. évi Gördülő Fejlesztési Tervben szereplő fejlesztések és karbantartások
megvalósítására. A Képviselő-testület a bérleti díjat meghaladó fejlesztési és karbantartási
költségeket pályázati és egyéb források bevonásával kívánja biztosítani.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy
az önkormányzat nevében az elfogadott GFT beruházási tervet a Fejérvíz Zrt. véleményezésével
a MEKH-hez 2014. szeptember 15-ig jóváhagyásra benyújtsa.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2014. szeptember 3.
Somogyi Balázs polgármester
A jelenlegi tájékoztatás szerint illetéket kell fizetnie az üzemeltetőnek, az önkormányzatnak.
Álláspontunk szerint illetékmentesek vagyunk, de erre vonatkozóan még nem tudtunk tájékoztatást
kérni. Amennyiben ezt meg kell fizetnünk, akkor ezt létszámarányosan tesszük meg, figyelembe
véve Szabadegyháza, Sárosd lakosságszámát. Ahogy már említtettem az idei év első felévében
érkezett bérleti díjból bevétel, ebből fedeznék a települések a rá eső illetéket, ha mégis meg kell
fizetni.
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X. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Tízedik napirendi pont beszámoló a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2013. évi
tűzvédelmi tevékenységéről. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben
nincs, javaslom elfogadásra a beszámolót. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 6 képviselő-testületi tag 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
77/2014. (IX. 03.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a Dunaújvárosi
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2013. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót.
A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2014. szeptember 3.
XI. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Tizenegyedik napirendi pont Perkáta Nagyközség településrendezési eszközeinek módosítása. A
nyár folyamán megkereste az önkormányzatot a géptelep tulajdonosa azért, mert a
településrendezési eszközök módosítását kérte. Korábban az önkormányzat a géptelep területét
pihenő, szabadidős övezetbe sorolta, de ő mezőgazdasági tevékenységet szeretne folytatni a
területen. A képviselő-testület úgy határozott, hogy ezt az eljárást elvégzi, de a költségeket a
kérelmező viseli. Felmerült a partnerségi fogalom kérdése. „A településfejlesztési koncepcióról, az
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről” szóló 314/2012. (XI. 08.) Korm. rendelet 29. §-a
alapján az önkormányzat a tervezés előtt dönt a partnerségi egyeztetés szabályairól.
Dr. Lakos László jegyző
Azért ismeretlen a képviselő-testület számára a partnerség fogalma, mert az előző módosításnak a
megindításakor még nem volt hatályban „a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről” szóló 314/2012. (XI. 08.) Kormányrendelet. A
kormányrendelet kimondja, hogy a tervezés megindítása előtt kell elfogadnia a képviselőtestületnek a településrendezéssel összefüggő partnerségi rendet.
Somogyi Balázs polgármester
Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a
határozati javaslatot. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 6 képviselő-testületi tag 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
78/2014. (IX. 03.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 16. § (1) bekezdése alapján az alábbi
településfejlesztési döntést hozza:
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Perkáta Nagyközség Önkormányzata a 150/2010. (IX. 22.) számú határozattal
elfogadott, többször módosított Településszerkezeti tervét és a 10/2010. (IX. 23.)
számú rendeletével jóváhagyott, többször módosított Helyi Építési szabályzatát
módosítani kívánja a Tanácsköztársaság utca, Sport utca közötti területen lévő
lévő K-sp jelű, nagy kiterjedésű sportolási célú különleges terület egy részének
Gksz- jelű, kereskedelmi, szolgáltató területbe sorolásával összefüggésben.
A Képviselő-testület településrendezési eszközök lakossággal, érdekképviseleti-,
civil- és gazdálkodó szervezetekkel történő egyeztetésének szabályait ezen
határozat mellékletében szereplő partnerségi rend szerint határozza meg.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata a 150/2010. (IX. 22.) számú határozattal
elfogadott, többször módosított Településszerkezeti tervét, valamint a 10/2010.
(IX. 23.) számú rendeletével jóváhagyott, többször módosított Helyi Építési
szabályzatát és annak mellékletét képező Szabályozási tervlapjait áttekintette,
felülvizsgálta és egyéb pontokban jelenlegi formájában kívánja használni.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2014. szeptember 3.
1. számú melléklet a 78/2014. (IX. 03.) képviselő-testületi határozathoz
Településrendezéssel összefüggő partnerség rendje
A partnerség rendje az önkormányzati településfejlesztési és településrendezési döntések
meghozatalának társadalmi egyeztetését foglalja keretekbe. Tartalmazza a vélemények
bekérésének, megváltoztatásának, nyilvántartásának menetét a különböző típusú eljárások
során. A Képviselő-testület „a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről” szóló 314/2012. (XI. 08.) Kormányrendelet 29. §-a alapján
településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségének rendjét az alábbiak
szerint határozza meg.
I. Az egyeztetésben résztvevők (továbbiakban: partnerek) köre:
1. A település teljes lakossága
2. A módosítással érintett ingatlanok tulajdonosai
3. A település területén működő civil szervezetek – érintettség esetén
4. Építésügyi hivatal
II. A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei:
1. A tájékoztatás és észrevételezés helye
a.) A partnerség keretében a polgármester az értelmezéshez szükséges tartalmú
tájékoztatást tesz közzé a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.
b.) Az I. pontban foglalt partnereket a polgármester bevonja a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló

20

314/2012. (XI. 08.) Kormány rendelet 9. melléklet szerinti kötelező egyeztetési
eljárásba, ennek keretében töltenek be partnerségi szerepet.
c.) Az I. pont 2. és 4. pontjában szereplő partnerek írásos anyagot kapnak a
településrendezési terv módosításáról, amit a kézhezvételtől számított 15 napos
határidővel véleményezhetnek. A véleményüket tartalmazó levelüket
személyesen a Polgármesteri Hivatal ügyintézőjének adhatják át vagy postai úton
a Polgármesteri Hivatal címére küldhetik meg.
d.) A közzétett tájékoztató alapján a partnerek a meghatározott határidőig írásos
észrevételt tehetnek. Levelüket személyesen a Polgármesteri Hivatal
ügyintézőjének adhatják át vagy postai úton a polgármesteri hivatal címére
küldhetik meg.

2. Az észrevételek kezelése
a.) A beérkezett észrevételeket a Polgármesteri Hivatal papír alapon tárolja az
eljárás végéig.
b.) A beérkezett észrevételeket a véleményezési anyag szerzője a polgármesterrel
egyeztetve írásban értékeli, az értékelés papír alapon a Polgármesteri Hivatalban
az érintettek rendelkezésére áll.
c.) A b) pont szerinti értékelés az ügy aktájában irattári archiválásra kerül.
3. Az el nem fogadott észrevételek kezelése
a.) A 2. a) pont szerinti értékelésben szereplő el nem fogadott észrevételeket a
véleményezési anyag szerzője a polgármesterrel egyeztetve írásban
megindokolja és a véleményező részére eljuttatja.
b.) Az el nem fogadott észrevételek indoklása az ügy aktájában irattári archiválásra
kerül.
4. Az elfogadott településfejlesztési dokumentumok és településrendezési eszközök
nyilvánosságát biztosító intézkedések:
a.) Az elfogadott településfejlesztési dokumentumok és településrendezési eszközök
a II 1. a) pont szerinti helyen, papír alapon a Polgármesteri Hivatal
ügyintézőjénél a jóváhagyás kihirdetését követő 10 napon belül hozzáférhetővé
válnak.
b.) Az a ) pontban szereplő intézkedésről a polgármester felhívást tesz közzé az
önkormányzati honlap főoldalán és a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.
III. A partnerség rendjének hatályossága:
1. Területi hatály: a Tanácsköztársaság utca, Sport utca közötti területen lévő, 1102/1,
1102/3 hrsz-ú ingatlanokat magába foglaló tömbre készülő településrendezési
eszközökre érvényes.
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2. Időbeni hatály: 2014. szeptember 3-tól visszavonásig érvényes.
XII. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Tizenkettedik napirendi pont a II. számú háziorvosi körzet működtetésével és feladatellátási
szerződésével kapcsolatos döntéshozatal. 2013 májusában dr. Viski Mária működési engedélyét
visszavonta az ÁNTSZ. Helyettesítő orvosként dr. Szűcs Mihály került kijelölésre. A mai napon
nem dr. Szűcs Mihálynak van szerződése az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral, hanem az
önkormányzatnak.
Dr. Lakos László jegyző
A képviselő-testület előtt azért nincs írásos előterjesztés, mert ahhoz, hogy a praxisjogot a doktor úr
megkaphassa, egy kérelmet kellett benyújtania az ÁNTSZ-hez. A doktor úr be is nyújtotta a
kérelmet és azt vártuk, hogy egy hiánypótlást küldjenek arról, melyek azok a döntések a képviselőtestület részéről, amelyek szükségesek a praxisjog megszerzéséhez. A hiánypótlás a meghívó
kiküldésekor még nem volt a kezemben, a tegnapi napon volt nálam a doktor úr és akkor láttam,
hogy milyen döntésre van szükség. Dönteni kell egyrészt arról, hogy a képviselő-testület
kinyilvánítja azt a szándékát, hogy a doktor úrral feladatellátási szerződést kíván kötni, hogy ha a
praxisjogot megkapja. Másrészt az önkormányzatnak a jelenlegi működési engedélyéről le kell
mondania. Ezzel a döntéssel egy felhatalmazást is kell adni a polgármester úrnak arra, hogy egy
előszerződést a doktor úrral megkössön, aminek a formája ugyanaz, mint a jelenlegi szerződésé. Az
előszerződés aláírásával dr. Szűcs Mihály megkapja a működési engedélyt, és akkor tud az
önkormányzat végleges feladatellátási szerződést, illetve ennek birtokában finanszírozási szerződést
kötni az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral. Azért most kerül erre sor, mert a dr. Viski
Máriával kapcsolatos eljárások, fellebbezések júniusban fejeződtek be és váltak jogerőssé. Mivel a
doktor úr több mint egy éve látja el helyettesítéssel a háziorvosi feladatokat, a praxisjog kiadása az
ő számára automatikus, jogszabály erejénél fogva történik meg. Információim szerint körülbelül tíz
százalékkal alacsonyabb a finanszírozása helyettesítési formában a doktor úrnak, mint hogyha
megkapja a praxisjogot és az övé lesz a működési engedély is.
Somogyi Balázs polgármesteri
Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom, hogy a
képviselő-testület dr. Szűcs Mihállyal kössön feladatellátási szerződést, a képviselő-testület
mondjon le a II. számú háziorvosi körzet jelenlegi működtetési jogáról, illetve a képviselő-testület
hatalmazza fel a polgármestert az előszerződés, feladatellátási szerződés aláírására. Aki ezzel
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 6 képviselő-testületi tag 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
79/2014. (IX. 03.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy
a II. számú háziorvosi körzet felnőtt és gyermek háziorvosi feladatainak ellátására
vonatkozóan feladatellátási szerződést kíván kötni dr. Szűcs Mihály egyéni vállalkozó
háziorvossal, amennyiben a praxisjogot megszerzi.
A képviselő-testület a II. számú háziorvosi körzet jelenlegi működési engedélyéről lemond.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előszerződés, a feladatellátási
szerződés aláírására.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2014. szeptember 3.
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XIII. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Tizenharmadik napirendi pont a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázattal kapcsolatos döntéshozatal.
Az önkormányzat 2007 óta csatlakozik az ösztöndíjpályázathoz, ezáltal lehetőséget adva perkátai
illetékességű felsőoktatási vagy felsőoktatásba vágyó diákoknak arra, hogy ebben a programban
részt vegyenek. Az elmúlt években körülbelül 15-15 diák élt ezzel a lehetőséggel. Az önkormányzat
500 000 Ft összegű keretet határozott meg támogatásként. A Szociális és Egészségügyi Bizottság
javaslata alapján a felsőoktatásban levő hallgatók számára egy éven keresztül havi 4 000 Ft-ot
nyújtott az önkormányzat, ezt az állam kiegészítette. Az érettségiző, felsőoktatási intézménybe
jelentkező diákok számára háromévi időtartamra havi 3 000 Ft támogatást nyújtott az
önkormányzat. A program keretében a jelentkezők 2014. november 7-ig tudnak pályázni. Kérem a
képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom a képviselő-testületnek,
hogy idén is csatlakozzunk a programhoz. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 6 képviselő-testületi tag 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
80/2014. (IX. 03.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az
önkormányzat csatlakozni kíván a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati „A” és
„B” típusú Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához.
A képviselő-testület a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatban
felhasználható keretösszeget ötszázezer forintban határozza meg, melyet a 2015. évi
költségvetésben biztosít.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a csatlakozási dokumentumot
aláírja és felkéri, hogy a fenti költség biztosítására a 2015. évi költségvetés tervezésekor
legyen figyelemmel.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2014. szeptember 3.
XIV. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Tizennegyedik napirendi pont a bejelentések. Ebben a napirendi pontban három téma szerepel. Az
1. hrsz-ú terület kisajátítása ügyében egy tárgyaláson vettünk részt Jegyző Úrral. A területtel
kapcsolatban vételi jog alapításáról szóló nyilatkozatot szeretnénk a képviselő-testület tudomására
hozni. Molnárné Vadász Ildikó a perkátai 2049. hrsz-ú ingatlannak egy meghatározott területrészére
a Perkáta, György Gy. utcát és a 0354 hrsz-ú közutat összekötő közút kialakítása céljából az
önkormányzat részére egyoldalú vételi jogot biztosít 2015. december 31-ig 100 Ft/m2 vételáron.
Vadász Lászlóné a perkátai 2050 hrsz-ú ingatlannak egy meghatározott területrészére a Perkáta,
György Gy. utcát és a 0354 hrsz-ú közutat összekötő közút kialakítása céljából az önkormányzat
részére egyoldalú vételi jogot biztosít 2015. december 31-ig 100 Ft/m2 vételáron.
A másik téma is a településrendezési eszközökhöz kapcsolódik. Bölcskei Magdolna kérelmezi,
hogy a Perkáta, Tanácsköztársaság utca 13/b. alatti ingatlant az önkormányzat építési telekké
minősítse át és mindennemű korlátozást oldjon fel. A képviselő-testület a településrendezési
eszközökben ezt a területet útnak tartotta fenn. A 2007-ben megálmodott Széchenyi utca mögötti
lakótömb kialakításának egyik útcsatlakozását jelentette volna, viszont erre az átalakításra az
önkormányzat az elmúlt években összeget nem fordított. Jelenleg ez a terület nincs beépítve. Az
építési telekké való átminősítés nem az önkormányzat hatásköre. Mivel útként van nyilvántartva a
terület, ezért nem tud bármilyen építési tevékenységet végezni a tulajdonos. A középtávú tervek
között ez az átminősítés nem szerepel. Az időbeli hatályt minél inkább szeretnénk kitolni, hiszen
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egy olyan településrendezési eszköz módosításba tudjuk ezt betenni, ami jelenleg nem folyik.
Kérdezem a Jegyző Urat, hogy mi az a legkésőbbi határidő, amit meghatározhatunk?
Dr. Lakos László jegyző
Ilyen határidő nincs a településszerkezeti eszközök módosításával kapcsolatos jogszabályokban
leírva.
Somogyi Balázs polgármester
Ha a képviselő-testület úgy dönt, hogy szeretné a telket átminősíteni, akkor minimum két-három
éves határidőt kellene meghatározni, hiszen nem biztos, hogy jövőre foglalkozni fog a képviselőtestület ezzel a témával. Ne emiatt kelljen településrendezési eszközöket módosítani, hanem egy
következő, ennél sokkal fajsúlyosabb döntések miatti módosításban szerepeljen.
Dr. Lakos László jegyző
Nem fontos konkrét határidőt megadni. Lehet olyan határidőt is megállapítani, hogy a következő
településrendezési eszközök módosításakor dönt a kérelemről a képviselő-testület. Ha a képviselőtestület elfogadja és helyt ad a kérelemnek, akkor előtte el kell gondolkodni, hogy a széchenyi utcai
tömbbelső feltárása lehetséges-e más irányból.
Somogyi Balázs polgármester
A következő módosításnál azt is meg kell fontolni, hogy a tömbbelső ilyen jellegű módosítása
életképes-e.
Rajcsányi László József képviselő
Hátulról be lehet jönni a legelső teleknél.
Dr. Lakos László jegyző
Ha a képviselő-testület most helyt ad a kérelemnek, akkor az említett megoldás mindenképp elesik.
Egy olyan döntés is lehetséges, hogy a következő településszerkezeti terv módosításánál
megvizsgáltatja a képviselő-testület a módosítást, és amennyiben lehetséges abban az esetben helyt
ad neki.
Somogyi Balázs polgármester
Javaslom a képviselő-testületnek Jegyző Úr javaslatának elfogadását. Aki ezzel egyetért, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 6 képviselő-testületi tag 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
81/2014. (IX. 03.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Bölcskei
Magdolna 1151 Budapest, Fő út 51/b. 3/10. szám alatti lakos által benyújtott a Perkáta,
1433/2 hrsz-ú, természetben Perkáta, Tanácsköztársaság utca 13/b. alatti út építési telekké
való átminősítésére vonatkozó kérelmet a következő településszerkezeti terv módosítása
során figyelembe veszi, és amennyiben a Széchenyi utcai tömbbelső feltárására a
szakemberek találnak megfelelő alternatív megoldást, támogatni fogja azt.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2014. szeptember 3.
Somogyi Balázs polgármester
Egy határozati javaslat van a képviselő-testület előtt. A Helyi Választási Iroda Vezetője kérelemmel
fordul a képviselő-testület felé, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014.
október 12-re kitűzött választásának költségeire 100 000 Ft támogatást biztosítson. Kérem a
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képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a határozati
javaslatot. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 6 képviselő-testületi tag 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
82/2014. (IX. 03.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. október 12. napjára
kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának költségeire a Helyi
Választási Iroda részére 100 000 Ft támogatást biztosít az 56214 Reklám és propaganda
kiadásokon belül az egyéb rendezvények kiadásai költségnem terhére.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2014. szeptember 3.
Dr. Lakos László jegyző
A költségeink valószínűleg picivel most magasabbak lesznek, mivel öt szavazókör lesz a
nemzetiségi választások miatt, de nem mertem nagyobb összeget kérni. Az előző választás során is
többet költöttünk a kormányrendeletben a számunkra biztosított normatívánál. Ezzel kapcsolatban
egy magyarázatkérő felszólítás érkezett a Nemzeti Választási Iroda részéről, hogy miért költöttünk
többet, mint amit ők adtak.
Bejelentések napirendben szeretném a képviselő-testületet néhány dologról tájékoztatni.
Egy elszámolási vita maradt fenn dr. Viski Máriával szemben, egy követelése az önkormányzatnak
a bérleti díj vonatkozásában. A kiköltözés után le nem adott kulcs és tovább használat miatt ezt
kiszámláztuk neki és sikerült a munkabéréből ezt az összeget beszedni. A mai nap folyamán kaptam
egy levelet Viski Máriától, hogy lezártnak tekinti az önkormányzattal kapcsolatos ügyeit. Mi is
lezártnak tekintjük.
Folyamatban lévő ügy a Polgármesteri Hivatal épülete mögötti hulladék elhelyezéssel kapcsolatos
környezetvédelmi bírság. Az a kedvező hír, hogy a 11 000 000 Forint körüli bírság, most már csak
2 700 000 Ft. Úgy gondolom, hogy a mennyiség tekintetében is meg fogjuk nyerni az eljárást.
Akkor még tovább fog csökkenni a bírság összege.
A képviselő-testület is értesült arról annak idején, hogy ismeretlen tettes ellen feljelentést tettek
hivatalos személyként személyes adattal való visszaélés bűntettének megalapozott gyanúja miatt,
mivel a Viski Máriával kapcsolatos ülésen felolvastam a szakértő véleményét és valaki feljelentést
tett a Sárbogárdi Rendőr-főkapitányságon. A mai napi telefonos tájékoztatás szerint bűncselekmény
hiányában a rendőrség az ügyet megszüntette.
Somogyi Balázs polgármester
Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait, bejelentéseit. Amennyiben nincs, kérem a
jelenlévők, megjelentek hozzászólásait. Amennyiben nincs, köszönöm a képviselő-testület nevében
azt a munkát a perkátai lakosoknak, intézményeknek, a Polgármesteri Hivatalnak, a hallgatóságnak,
amelyet az elmúlt ciklusban végeztek.
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Több hozzászólás nem hangzott el, Somogyi Balázs polgármester a testületi ülést 18:40
perckor bezárta.

Somogyi Balázs
polgármester

Dr. Lakos László
jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Dr. Tóth Ferenc
képviselő

Rajcsányi László József
képviselő
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