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Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: A 2014. október 17-én 16:00 órai kezdettel megtartott alakuló képviselő-testületi 

ülésről 

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal ülésterme 

 

Jelen vannak:  

Somogyi Balázs polgármester, Bogó Anikó, Vátkainé Boda Ildikó, Szilasy László, Kovács 

Ferenc, Ujfalusi Pál, Szabó Tamás testületi tagok 

 

Dr. Lakos László jegyző 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Köszöntöm a képviselő-testület megválasztott tagjait, a vendégeket, az interneten keresztül nézőket, 

illetve a Helyi Választási Bizottság elnökét Siba Árpádnét. Megállapítom, hogy az ülés 

határozatképes, mivel hét fő képviselő-testületi tag jelen van. Jegyzőkönyv hitelesítőknek felkérem 

Ujfalusi Pál és Kovács Ferenc képviselő-testületi tagokat, amennyiben a képviselő-testületnek nincs 

ellenvetése. Kérdezem a képviselő-testület tagjait, hogy a kiküldött napirend módosítására van-e 

javaslat? Amennyiben nincs, térjünk rá az első napirendi pontra.  

 

I. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Első napirendi pont a Helyi Választási Bizottság beszámolója a 2014. évi önkormányzati 

választásról és a megbízólevelek átadása. Átadom a szót Siba Árpádnénak, hogy tájékoztassa a 

képviselő-testületet a választás eredményéről. 

 

Siba Árpádné a Helyi Választási Bizottság Elnöke 

A Helyi Választási Bizottság Elnökeként tájékoztatom önöket, hogy a 2014. október 12-i helyi 

önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi képviselők választása rendben 

lezajlott. „A választási eljárásról” szóló 2013. évi XXXVI. törvény értelmében a választási 

eredmény ellen három napon belül lehet jogorvoslattal élni. A választási eredmény megállapítása 

2014. október 13-án történt, ezért a jogorvoslati határidő 2014. október 16-án 16:00 órakor lejárt. A 

jogorvoslati kérelem a Helyi Választási Bizottsághoz nem érkezett, ezért az eredmény megállapítása 

jogerőssé vált. A következőkben tájékoztatom a megjelenteket és az interneten keresztül a település 

lakosságát, hogy hat polgármester jelölt közül a legtöbb szavazatot Somogyi Balázs polgármester 

jelölt kapta, így a polgármesteri mandátumot ő nyerte el. Ismertetem a polgármesteri választás teljes 

eredményét. Szőke Imre Andor 109 szavazat, Somogyi Balázs 929 szavazat, Kovács Imre 185 

szavazat, Laki Ferenc 26 szavazat, Halászné Szabó Terézia 24 szavazat, Szőcs Gábor 32 szavazat. 

Az önkormányzati képviselői jelöltek közül a következő hat jelölt jutott be a képviselő-testületbe. 

Nevüket a nyilvántartásba vétel sorrendjében ismertetem. Szabó Tamás, Szilasy László, Ujfalusi 

Pál, Kovács Ferenc, Bogó Anikó, Vátkainé Boda Ildikó. Ismertetem a képviselő választás teljes 

eredményét. Dankó Lajos 219 szavazat, Bogó Ferenc László 384 szavazat, Laki Ferenc 113 

szavazat, Molnár József 473 szavazat, Szabó Tamás 544 szavazat, Pavlicsek Zsolt 215 szavazat, 

Szilasy László 598 szavazat, Halászné Szabó Terézia 188 szavazat, Ujfalusi Pál 545 szavazat, 

Kovács Ferenc 568 szavazat, Jóvári Györgyné 296 szavazat, Szőke Imre Andor 244 szavazat, Bogó 

Anikó 922 szavazat, Vátkainé Boda Ildikó 691 szavazat. A roma nemzetiségi képviselő jelöltek 

közül a következő három személyt választották roma nemzetiségi önkormányzati képviselővé a 

nyilvántartásba vétel sorrendjében, Patai Sándor, Dankó Lajos, Fórizs Antal. Ismertetem a 

képviselő választás teljes eredményét. Huszárné Nagy Nikolett 8 szavazat, Patai Sándor 64 

szavazat, Szilvásiné Kovács Julianna 11 szavazat, Fórizs Antalné 32 szavazat, Dankó Lajos 82 



 3 

szavazat, Fórizs Antal 82 szavazat, Hethési Tiborné 8 szavazat. Szeretném átadni a 

megbízóleveleket a polgármester úr, a települési önkormányzati képviselők, a nemzetiségi 

önkormányzati képviselők részére.  

Köszönöm szépen az együttműködést a Helyi Választási Iroda részéről, a képviselő-testületnek 

további jó munkát kívánok. 

 

II – III. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

A második napirendi pont a képviselők eskütétele, a harmadik napirendi pont pedig a polgármester 

eskütétele. Átadom a szót Siba Árpádnénak, hogy az esküt vegye ki a képviselőktől és a 

polgármestertől. 

 

KÉPVISELŐK ÉS A POLGÁRMESTER ESKÜTÉTELE 

 

IV. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Negyedik napirendi pont szavazatszámláló bizottság megválasztása. A szavazatszámláló bizottság 

létrehozására az alpolgármester megválasztása miatt van szükség. A képviselő-testület a 

polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, 

munkájának segítésére egy alpolgármestert választ. „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 74. § (1) bekezdése értelmében a képviselő-testület legalább egy 

alpolgármestert köteles saját tagjai közül megválasztani az alakuló ülésen. Az alpolgármesteri 

tisztségre Bogó Anikót jelölöm. 

 

Dr. Lakos László jegyző 

Ismertetném a titkos szavazás menetét. „A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési 

szabályzatáról” szóló 12/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 17. § (7) - (9) bekezdése 

értelmében a titkos szavazás külön helyiségben, borítékba helyezett szavazólapon, urna 

igénybevételével történik. A titkos szavazásnál háromtagú szavazatszámláló bizottság jár el, 

amelynek tagjait a polgármester javaslatára a képviselő-testület választja meg tagjai sorából. A 

szavazatszámláló bizottság összeszámolja a szavazatokat, megállapítja a szavazás eredményét, 

amelyről a képviselő-testületnek jelentést tesz. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Javaslatot teszek a szavazatszámláló bizottság három tagjára. Javaslom a szavazatszámláló 

bizottság elnökének Szilasy Lászlót. 

 

Szilasy László képviselő 

Bejelentem személyes érintettségemet a kérdésben. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Javaslom a képviselő-testületnek, hogy érintettsége miatt Szilasy Lászlót zárja ki a szavazásból és 

válassza meg a szavazatszámláló bizottság elnökének. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel 

jelezze. 

 

A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozza: 

 

87/2014. (X. 17.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi Szilasy László 

személyes érintettségére vonatkozó bejelentését és kizárja a szavazásból. A képviselő-

testület úgy határozott, hogy a szavazatszámláló bizottság elnökének Szilasy Lászlót 

választja meg.  
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Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2014. október 17. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Javaslom a szavazatszámláló bizottság tagjának Szabó Tamást. 

 

Szabó Tamás 

Bejelentem személyes érintettségemet a kérdésben. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Javaslom a képviselő-testületnek, hogy érintettsége miatt Szabó Tamást zárja ki a szavazásból és 

válassza meg a szavazatszámláló bizottság tagjának. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel 

jelezze. 

 

A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozza: 

 

88/2014. (X. 17.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi Szabó Tamás 

személyes érintettségére vonatkozó bejelentését és kizárja a szavazásból. A képviselő-

testület úgy határozott, hogy a szavazatszámláló bizottság tagjának Szabó Tamást választja 

meg.  

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2014. október 17. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Javaslom a szavazatszámláló bizottság tagjának Vátkainé Boda Ildikót. 

 

Vátkainé Boda Ildikó 

Bejelentem személyes érintettségemet a kérdésben. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Javaslom a képviselő-testületnek, hogy érintettsége miatt Vátkainé Boda Ildikót zárja ki a 

szavazásból és válassza meg a szavazatszámláló bizottság tagjának.. Aki ezzel egyetért, kérem, 

kézfelemeléssel jelezze. 

 

A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozza: 

 

89/2014. (X. 17.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi Vátkainé Boda 

Ildikó személyes érintettségére vonatkozó bejelentését és kizárja a szavazásból. A képviselő-

testület úgy határozott, hogy a szavazatszámláló bizottság tagjának Vátkainé Boda Ildikót 

választja meg.  

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2014. október 17. 
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V. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Ötödik napirendi pont az alpolgármester megválasztása, eskütétele. Az alpolgármesteri tisztség 

betöltésére javaslom Bogó Anikót. Felkérem a szavazatszámláló bizottságot az alpolgármester 

választással kapcsolatos titkos szavazás lebonyolítására. Megadom a szót Bogó Anikónak. 

 

Bogó Anikó képviselő 

A titkos szavazással kapcsolatban érintettségemet szeretném bejelenteni. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Javaslom a képviselő-testületnek, hogy Bogó Anikó az érintettsége ellenére szavazzon a kérdésben. 

Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

 

A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozza: 

 

90/2014. (X. 17.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Bogó Anikó 

képviselőt az érintettsége ellenére nem zárja ki az alpolgármester személyének 

megválasztásával kapcsolatos szavazásból. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2014. október 17. 

 

TITKOS SZAVAZÁS 

A titkos szavazás lebonyolításának idejére a képviselő-testület tagjai elhagyják az üléstermet. A 

szavazás lebonyolítását követően a képviselő-testület valamennyi tagja visszatért az ülésterembe. 

 

Szilasy László képviselő 

Tájékoztatom a képviselő-testület tagjait a titkos szavazás eredményéről. A leadott szavazatok 

száma hét, ebből érvényes hat szavazat, érvénytelen egy szavazat. A hat érvényes szavazatból hat 

igen szavazat született, Bogó Anikó alpolgármester-jelölt hat igen szavazatot kapott. 

 

A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozza: 

 

91/2014. (X. 17.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete alpolgármesterré Bogó Anikó 

képviselő-testületi tagot választotta meg. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2014. október 17. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Felkérem Bogó Anikó Alpolgármester Asszonyt, hogy tegye le az esküjét. 

 

ALPOLGÁRMESTER ESKÜTÉTELE 

 

VI. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Hatodik napirendi pont a polgármester, alpolgármester illetményének, tiszteletdíjának és 

költségtérítésének megállapítása. Ezzel kapcsolatban jogszabályváltozás történt. Felkérem dr. Lakos 

László jegyző urat, hogy erről adjon tájékoztatást.  
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Dr. Lakos László jegyző 

„Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (4) bekezdés c) 

pontja határozza meg a polgármester illetményét, ugyanezen szakasz (6) bekezdése a 

költségtérítését. Az eddigiektől eltérően nem a köztisztviselők illetményalapjának szorzójaként, 

hanem fix összegben határozza meg, mind az illetményt, mind a költségtérítést. Ettől érvényesen 

eltérni a képviselő-testület nem tud. Köteles a képviselő-testület a meghatározott összeget 

elfogadni. Összegszerűen a polgármester illetménye 448 727 Ft, költségtérítése 67 309 Ft. A döntés 

a kinevezési okirat elkészítéséhez szükséges. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Érintettségemet szeretném bejelenteni a szavazásban. Felkérem Bogó Anikó alpolgármester 

asszonyt, hogy érintettségem miatt vezesse le a szavazást.  

 

Bogó Anikó alpolgármester 

Javaslom a képviselő-testületnek, hogy vegye tudomásul Somogyi Balázs Polgármester Úr 

érintettségére vonatkozó bejelentését és zárja ki a szavazásból. Javaslom elfogadásra Somogyi 

Balázs polgármester úr illetményét 448 727 Ft-ban, költségtérítését 67 309 Ft-ban. Aki ezzel 

egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

 

A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozza: 

 

92/2014. (X. 17.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi Somogyi Balázs 

Polgármester Úr érintettségére vonatkozó bejelentését és kizárja a szavazásból. A képviselő-

testület Somogyi Balázs polgármester havi illetményét 448 727 Ft-ban, költségtérítését havi 

67 309 Ft-ban határozza meg. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2014. október 17. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Köszönöm szépen. Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról is kell döntést hozni. Az 

elmúlt nyolc évben az volt a gyakorlat, hogy az alpolgármester nem vett fel tiszteletdíjat, illetve a 

tisztségéhez kapcsolódóan költségtérítést sem állapított meg a képviselő-testület. 

 

Bogó Anikó alpolgármester 

Szeretném bejelenteni személyes érintettségemet a kérdésben. Dr. Tóth Ferenc volt 

alpolgármesterhez hasonlóan le kívánok mondani mind a tiszteletdíjról, mind a költségtérítésről. Az 

ezzel kapcsolatos nyilatkozatomat írásban leadtam. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Javaslom a képviselő-testületnek, hogy zárja ki Bogó Anikót a szavazásból és kérésére a képviselő-

testület ne állapítson meg tiszteletdíjat és költségtérítést sem. Aki ezzel egyetért, kérem, 

kézfelemeléssel jelezze. 

 

A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozza: 

 

93/2014. (X. 17.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi Bogó Anikó 

személyes érintettségére vonatkozó bejelentését és kizárja a szavazásból. A képviselő-

testület úgy határozott, hogy Bogó Anikó alpolgármester részére nem állapít meg 
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tiszteletdíjat és költségtérítést sem, mert arról a képviselő-testülethez intézett írásbeli 

nyilatkozatával lemondott. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2014. október 17. 

 

VII. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Hetedik napirendi pont a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

12/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 1. és 2. számú függelékének módosítása. „Magyarország 

helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. § (3) bekezdése értelmében a 

képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésen e törvény szabályai szerint megalkotja vagy 

felülvizsgálja szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletét, a polgármester előterjesztése 

alapján megválasztja a bizottság vagy bizottságok tagjait. A szervezeti és működési szabályzat 1. 

számú függelékében kell módosítani a képviselő-testület tagjainak névsorát, 2. számú függelékében 

a bizottsági struktúrát. Perkátán két bizottsággal működik a képviselő-testület, a Pénzügyi 

Bizottsággal és a Szociális és Egészségügyi Bizottsággal. Tervezi a képviselő-testület, hogy a 

jövőben a jelenlegi bizottsági struktúrát átalakítja. A jelenlegi bizottsági struktúrára teszek 

javaslatot. A Pénzügyi Bizottság elnökének javaslom Kovács Ferenc képviselőt, tagjainak Ujfalusi 

Pál és Szabó Tamás képviselőket. A Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökének javaslom 

Szilasy László képviselőt, tagjainak Vátkainé Boda Ildikó és Kovács Ferenc képviselőket. Minden 

személynek be kell jelentenie az érintettségét és minden tisztségről egyenként fogunk szavazni. 

Javaslom elfogadásra a szervezeti és működési szabályzat 1. számú függelékének módosításáról 

szóló határozati javaslatot. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

 

A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozza: 

 

94/2014. (X. 17.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

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

szervezeti és működési szabályzatáról” szóló 12/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 1. 

számú függelékét az alábbiak szerint módosítja. 

 

KÉPVISELŐ-TESTÜLET TAGJAINAK NÉVSORA 

 

Somogyi Balázs     polgármester 

Bogó Anikó      alpolgármester 

 

Vátkainé Boda Ildikó     képviselő-testületi tag 

Szilasy László      képviselő-testületi tag 

Kovács Ferenc     képviselő-testületi tag 

Ujfalusi Pál      képviselő-testületi tag 

Szabó Tamás      képviselő-testületi tag 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2014. október 17. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Következzen a szervezeti és működési szabályzat 2. számú függelékének módosításához szükséges 

döntések meghozatala. 
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Somogyi Balázs polgármester 

Javaslom a Pénzügyi Bizottság elnökének Kovács Ferenc képviselőt.  

 

Kovács Ferenc képviselő 

Bejelentem személyes érintettségemet a kérdésben. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Javaslom a képviselő-testületnek, hogy érintettsége miatt Kovács Ferencet zárja ki a szavazásból és 

válassza meg a Pénzügyi Bizottság elnökének. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

 

A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozza: 

 

95/2014. (X. 17.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi Kovács Ferenc 

személyes érintettségére vonatkozó bejelentését és kizárja a szavazásból. A képviselő-

testület a Pénzügyi Bizottság elnökének Kovács Ferenc képviselőt választotta meg. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2014. október 17. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Javaslom a Pénzügyi Bizottság tagjának Ujfalusi Pál képviselőt.  

 

Ujfalusi Pál 

Bejelentem személyes érintettségemet a kérdésben. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Javaslom a képviselő-testületnek, hogy érintettsége miatt Ujfalusi Pált zárja ki a szavazásból és 

válassza meg a Pénzügyi Bizottság tagjának. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

 

A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozza: 

 

96/2014. (X. 17.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi Ujfalusi Pál 

személyes érintettségére vonatkozó bejelentését és kizárja a szavazásból. A képviselő-

testület a Pénzügyi Bizottság tagjának Ujfalusi Pál képviselőt választotta meg. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2014. október 17. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Javaslom a Pénzügyi Bizottság tagjának Szabó Tamás képviselőt.  

 

Szabó Tamás képviselő 

Bejelentem személyes érintettségemet a kérdésben. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Javaslom a képviselő-testületnek, hogy érintettsége miatt Szabó Tamást zárja ki a szavazásból és 

válassza meg a Pénzügyi Bizottság tagjának. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
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A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozza: 

 

97/2014. (X. 17.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi Szabó Tamás 

személyes érintettségére vonatkozó bejelentését és kizárja a szavazásból. A képviselő-

testület a Pénzügyi Bizottság tagjának Szabó Tamás képviselőt választotta meg. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2014. október 17. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Következzen a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása. A 

Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökének javaslom Szilasy László képviselőt.  

 

Szilasy László 

Bejelentem személyes érintettségemet a kérdésben. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Javaslom a képviselő-testületnek, hogy érintettsége miatt Szilasy Lászlót zárja ki a szavazásból és 

válassza meg a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökének. Aki ezzel egyetért, kérem, 

kézfelemeléssel jelezze. 

 

A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozza: 

 

98/2014. (X. 17.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi Szilasy László 

személyes érintettségére vonatkozó bejelentését és kizárja a szavazásból. A képviselő-

testület a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökének Szilasy László képviselőt 

választotta meg. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2014. október 17. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjának javaslom Vátkainé Boda Ildikó képviselőt.  

 

Vátkainé Boda Ildikó 

Bejelentem személyes érintettségemet a kérdésben. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Javaslom a képviselő-testületnek, hogy érintettsége miatt Vátkainé Boda Ildikót zárja ki a 

szavazásból és válassza meg a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjának. Aki ezzel egyetért, 

kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

 

A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozza: 

 

99/2014. (X. 17.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi Vátkainé Boda 

Ildikó személyes érintettségére vonatkozó bejelentését és kizárja a szavazásból. A képviselő-

testület a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjának Vátkainé Boda Ildikó képviselőt 

választotta meg. 
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Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2014. október 17. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjának javaslom Kovács Ferenc képviselőt.  

 

Kovács Ferenc 

Bejelentem személyes érintettségemet a kérdésben. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Javaslom a képviselő-testületnek, hogy érintettsége miatt Kovács Ferencet zárja ki a szavazásból és 

válassza meg a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjának. Aki ezzel egyetért, kérem, 

kézfelemeléssel jelezze. 

 

A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozza: 

 

100/2014. (X. 17.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi Kovács Ferenc 

személyes érintettségére vonatkozó bejelentését és kizárja a szavazásból. A képviselő-

testület a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjának Kovács Ferenc képviselőt választotta 

meg. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2014. október 17. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Javaslom elfogadásra a határozati javaslatot a 2. számú függelék módosítására vonatkozóan. Aki 

ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

 

A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozza: 

 

101/2014. (X. 17.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

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

szervezeti és működési szabályzatáról” szóló 12/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 2. 

számú függelékét az alábbiak szerint módosítja. 

 

A képviselő-testület állandó bizottságai 

 

Pénzügyi Bizottság: 

Elnök: Kovács Ferenc    képviselő-testületi tag 

Tagok: Ujfalusi Pál     képviselő-testületi tag 

    Szabó Tamás    képviselő-testületi tag 

   

Szociális és Egészségügyi Bizottság: 

Elnök: Szilasy László     képviselő-testületi tag 

Tagok: Vátkainé Boda Ildikó    képviselő-testületi tag 

   Kovács Ferenc    képviselő-testületi tag   
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Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2014. október 17. 

 

Somogyi Balázs polgármester 
Amennyiben a képviselő-testület nem kívánja módosítani a szervezeti és működési szabályzatot, 

döntést kell hoznia róla. Aki egyetért azzal, hogy ne módosítsa a képviselő-testület a szervezeti és 

működési szabályzatot, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

 

A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozza: 

 

102/2014. (X. 17.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy „a képviselő-

testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról” szóló 12/2013. (XI. 28.) 

önkormányzati rendeletét nem módosítja. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2014. október 17. 

 

Somogyi Balázs polgármester 
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy 2014. október 23-án kilenc órakor kerül megrendezésre 

az 1956-os forradalom és szabadságharc, a köztársaság kikiáltásának ünnepére való megemlékezés. 

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

 

Szilasy László képviselő 

2014. október 22-én tíz órai kezdettel fogjuk tartani az iskolai ünnepséget, ahova szeretettel 

meghívom a képviselő-testület tagjait. 

 

Somogyi Balázs polgármester 
Köszönöm a Helyi Választási Bizottság, a Helyi Választási Iroda tevékenységét. A képviselő 

társaimnak jó munkát kívánok. A képviselő-testületi ülést bezárom. 

 

Több hozzászólás nem hangzott el, Somogyi Balázs polgármester a testületi ülést 16:40 

perckor bezárta. 

 

 

 

Somogyi Balázs        Dr. Lakos László 

    polgármester                 jegyző 

 

Jegyzőkönyv-hitelesítők: 

 

 

 

    Ujfalusi Pál                                    Kovács Ferenc 

                képviselő                                   képviselő  


