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Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: A 2014. december 18-án 17:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről 

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal ülésterme 

 

Jelen vannak:  

Somogyi Balázs polgármester, Bogó Anikó, Vátkainé Boda Ildikó, Szilasy László, Ujfalusi Pál, 

Szabó Tamás 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. Kovács Ferenc képviselő úr jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv 

hitelesítőknek felkérem Szilasy László és Szabó Tamás képviselő-testületi tagokat, amennyiben a 

képviselő-testületnek nincs ellenvetése. Kérdezem a képviselő-testület tagjait, hogy egyéb napirendi 

pontra van-e javaslat? Amennyiben nincs, térjünk rá a meghívóban szereplő első napirendi pontra.  

 

I. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Első napirendi pont polgármesteri beszámoló az aktuális eseményekről. 

2014. november 30-án, december 7-én, december 14-én lezajlott a Perkátai Régiséggyűjtő Egylet 

által koordinált ádventi rendezvénysorozat első három programja, ahol vasárnaponként más-más 

civil szervezet adott műsort, illetve perkátai gyermekek és fiatalok is előadták művészetüket. A 

sorozat záró rendezvényén Perkáta lakosságát is köszöntjük karácsony alkalmából december 21-én, 

ahol többek között az iskolások karácsonyi műsorát is láthatják az érdeklődők. 

2014. november 30-án érkezett meg Perkátára testvértelepülésünk, Saint-Maximin 6 fős 

delegációja, akikhez csatlakozott Perkátára magánúton érkező két francia barátunk is. A 

delegációnak két önkormányzati képviselő (Guy Denoyelle, Annick Lefez) tagja is volt. Az 

érkezéskor a rövid köszöntő után, Bogó Anikó alpolgármester a Szent Korona fotókiállítást mutatta 

meg barátainknak. Délután a vendégek kilátogattak a templomkertbe az adventi gyertyagyújtásra. A 

következő napokban két kirándulást tett a delegáció, majd szerdán ellátogatott az óvodába és az 

iskolába a Francia Mikulás. Az óvodások számára külön ajándékot is hoztak, hiszen felajánlották, 

hogy egy gyermekműsort finanszíroznak az óvodások számára, ez december 3-án kora délután volt 

az óvodában. Nagy mennyiségű használt ruhát is hozott a csoport, amely kapcsán december 2-án 

kerület megrendezésre a Francia Turka, amelyből származó több mint 67 ezer forint adományt az 

óvoda kapta. 

2014. december 1-3-án önkormányzatunk aláírta a két nyertes Nemzeti Kulturális Alaptól nyert 

Győry kastély állagmegóvási pályázatát, egyben kezdeményezte a szerződés módosítását a jövő évi 

megvalósítás kapcsán. 

2014. december 3-án Schmitsek Józsefné szabadegyházai alkotó, volt vezető óvónő kerámia 

kiállítása nyílt meg a Győry kastélyban, amelyet Kovács Tiborné óvodavezető nyitott meg. 

2014. december 4-8-ig Saint-Maximin-i vendégeinkkel együtt utazott ki Perkáta delegációja 

Franciaországba, ahol a Magyar Mikulás a Saint-Maximin-i gyermekeket ajándékozta meg, járt 

személyesen az óvodásban, illetve ajándékot vitt az iskolásoknak is. A delegációban hat fő vett 

részt, Vátkainé Boda Ildikó önkormányzati képviselő, László Klaudia aljegyző, Csobánczi 

Mihályné, Varga József, Varga Klára és Vátkai Zoltán. A delegáció részt vett a Saint-Maximin-ban 

december 6-7-én megrendezésre kerülő Karácsonyi Vásáron a testvértelepülési bizottság standján 

kóstoltatással (bor, méz, pálinka). 
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2014. december 5-én a perkátai Mikulás ellátogatott az óvodába és az iskolába is, ahol 1-1 csoki 

mikulást ajándékozott a gyermekeknek. 

2014. december 5-én a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat is Mikulás ünnepséget tartott, 

ahol közel 120 perkátai gyermeknek adtak műsort és ajándékot. December 6-án jótékonysági 

diszkót is tartott a nemzetiségi önkormányzat. 

Ugyanezen a napon a Szent Koronáról és a magyarság ünnepeiről tartott előadást Molnár V. József, 

aki a tavalyi év után újra ellátogatott Perkátára a helyi és a távolból érkezett érdeklődők előtt. 

2014. december 8-án a Dészolg Kft-hez és a Vertikál Zrt-hez kapcsolódó önkormányzati vezetők 

találkoztak Sárbogárdon, ahol Ferencz Kornél, a Vertikál Zrt. vezérigazgatója számolt be a 

cégcsoport helyzetéről, a hulladékkezelés aktuális kérdéseiről. Kiemelten foglalkozott a szelektív 

hulladékgyűjtés bevezetéséről, amely 2015-ben valósul meg a társaság területén, de 5 településen, 

köztük Perkátán már augusztustól működik.  

2014. december 9-10-én Dunaújvárosban a Dunaújvárosi Járás megválasztott önkormányzati 

képviselői és polgármesterei két napos képzésen vettek részt a Fejér Megyei Kormányhivatal 

szervezésében. Az előadásokon a kormányhivatal, a járás, a szakigazgatási szervek és a 

partnerintézmények képviselői az önkormányzati működéshez kapcsolódó témákban adtak elő. 

2014. december 11-én megkezdődött a Belügyminisztérium pályázatán önkormányzatunk által 

nyert szociális célú tűzifa házhoz szállítása a kérelmezőkhöz. Közel 200 kérelem érkezett 

önkormányzatunkhoz és már meghaladta a 150-et a támogatott kérelmek száma. A kormányzat 

célja a támogatással a január-februári időszak fűtési támogatása. 

2014. december 13-án tartotta hagyományos Luca-nap rendezvényét a Perkátai Nyugdíjasok Baráti 

Köre Egyesület, amely közel 10 térségi partnerszervezetét is vendégül látta, sőt a Perkátai 

Nyugdíjas Klub és a Perkátai Régiséggyűjtő Egylet képviselőit is. A Perkátai ÁMK-t Bogó Anikó 

intézményvezető képviselte, míg önkormányzatunkat jómagam. 

2014. december 17-én Dunaújvárosban sajtótájékoztatót tartott dr. Galambos Dénes, a Fejér megyei 

4-es számú választókerület országgyűlési képviselője bemutatva a dunaújvárosi irodáját, illetve 

választókerületi stábját. A sajtótájékoztatón jelen volt Cserna Gábor Dunaújváros polgármestere is, 

aki több Képviselő Úr által megvalósított kérdésről számolt be. A sajtótájékoztató után az első 

fogadó órát is megtartotta Képviselő Úr. 

A következő időszak eseményei. 2014. december 21-én az Adventi rendezvénysorozat, a Perkátai 

Karácsony 2014 rendezvénnyel zárul. 2015. január 9-én 17 órakor Mécs László hegymászó tart 

élménybeszámolót és előadást a Győry kastélyban. 2015. január 22-én a Magyar Kultúra Napjának 

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

elfogadásra a polgármesteri beszámolót az aktuális eseményekről. 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: 

 

135/2014. (XII. 18.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta az aktuális eseményekről 

szóló polgármesteri beszámolót. A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2014. december 18. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Tájékoztatom a képviselő-testület tagjait, hogy a Pénzügyi Bizottság négy órakor tartotta ülését, 

melyen a képviselő-testület napirendjéből a második, a harmadik, a negyedik és a hatodik napirendi 

pontjával kapcsolatban támogató döntést hozott.  
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II. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Második napirendi pont folyószámla hitel felvétellel kapcsolatos döntéshozatal. Az önkormányzat 

jelenleg rendelkezik egy hétmillió forint összegű folyószámla hitellel, melynek a futamideje 

december 31-én lejár. A szervezeti és működési szabályzat értelmében a képviselő-testületnek a 

hitel felvétellel kapcsolatban név szerinti szavazással kell döntést hoznia. Hasonló feltételekkel 

szeretnénk ezt a hitelt megújítani. A határozati javaslat a képviselő-testület előtt van. Kérem a 

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

javaslatot a folyószámla hitel felvételével kapcsolatban. Kérem Jegyző Urat, hogy sorolja fel a 

képviselők tagjainak nevét abc sorrendben. 

 

Dr. Lakos László jegyző 

Bogó Anikó. 

 

Bogó Anikó képviselő 

Igen. 

 

Dr. Lakos László jegyző 

Somogyi Balázs. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Igen. 

 

Dr. Lakos László jegyző 

Szabó Tamás. 

 

Szabó Tamás képviselő 

Igen. 

 

Dr. Lakos László jegyző 

Szilasy László. 

 

Szilasy László képviselő 

Igen. 

 

Dr. Lakos László jegyző 

Ujfalusi Pál. 

 

Ujfalusi Pál képviselő 

Igen. 

 

Dr. Lakos László jegyző 

Vátkainé Boda Ildikó. 

 

Vátkainé Boda Ildikó képviselő 

Igen. 

 

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

az alábbi határozatot hozza: 

 

136/2014. (XII. 18.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

1./Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete folyószámlahitel (hitelfajta) 

igénybevételét rendeli el. 
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A  hitel  célja  :  likvid hitel 

         

A  hitel  összege :    7 000 000 Ft 

 

A  hitel  futamideje :   2015. január 1. – 2015. december 31. 

 

Hitelfedezet :   Az Önkormányzat Képviselő Testülete kötelezettséget vállal: 

 a hitel visszafizetésére, valamint arra, hogy 

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

jóváhagyja. 

 Az Önkormányzat a hitel fedezeteként ajánlja fel valamennyi költségvetési 

bevételét, annak hitel fedezetéül történő engedményezését. 

 

A Testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből, kezességvállalásokból és az 

igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik az 2011. évi CXCIV. 

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

 

2./ Felhatalmazást ad a Polgármesternek, hogy az 1./ pont szerinti feltételekkel történő 

hitelfelvétel ügyében eljárjon, és a hitelszerződést az Önkormányzat képviseletében a 

Bankkal megkösse. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2014. december 18. 

 

III. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Harmadik napirendi pont a 011/2. hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának térítésmentes átadásával 

kapcsolatos megállapodás megtárgyalása. Az ingatlan a 62-es számú elkerülő úthoz tartozik. A 

képviselő-testület már korábban hozott arról döntést, hogy ezt a területet ingyenesen átadja az állam 

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

elfogadásra a 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: 

 

137/2014. (XII. 18.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a Perkáta Nagyközség 

Önkormányzata és a Magyar Állam nevében eljáró Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 

között, a 011/2. hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának térítésmentes átadására vonatkozóan 

kötendő megállapodást. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás 

aláírására. A megállapodás a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2014. december 18. 

 

IV. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Negyedik napirendi pont eszköz üzemeltetési szerződés megtárgyalása a közvilágítási berendezések 

aktív elemeinek üzemeltetésére vonatkozóan. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. 
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Dr. Lakos László jegyző 

Összehasonlítottuk a szerződést az előző szerződéssel és apróbb szerkezeti módosítások vannak az 

új szerződésben és a minket leginkább érintő része a díj változása, ami az előző szerződésben 2060 

Ft + áfa/év volt lámpatestenként, ezt az összeget 2200 Ft + áfa/év összegre emelnék, ami 6,7 %-os 

emelkedést jelent. Az előző szerződés 2009-ben került megkötésre. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra az eszköz üzemeltetési szerződést. 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: 

 

138/2014. (XII. 18.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a Perkáta Nagyközség 

Önkormányzata és az EH-SZER Energetikai és Távközlési Hálózatépítő és Szerelő Kft. 

között kötendő, a közvilágítási aktív berendezések üzemeltetésére vonatkozó eszköz 

üzemeltetési szerződést. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az üzemeltetési 

szerződés aláírására. A megállapodás a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2014. december 18. 

 

V. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Ötödik napirendi pont a Perkátai Hírek szerkesztőbizottsági tagságával kapcsolatos döntéshozatal. 

A jelenlegi szerkesztőbizottságban a szerkesztésért felelős személy Bogó Anikó, a 

szerkesztőbizottság tagja Gyöngyösi Edit és Pavlicsek Zsolt. Bogó Anikó és Gyöngyösi Edit 

benyújtották lemondásukat. Két új szerkesztőségi tagot javasolnék a képviselő-testület számára. A 

szerkesztésért felelős személynek Lászlóné Szabó Editet, a szerkesztőbizottság tagjának Horváth 

Dórát és Pavlicsek Zsoltot javaslom. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. 

Amennyiben nincs, javaslom Lászlóné Szabó Editet a Perkátai Hírek szerkesztőbizottsági tagjának 

megválasztani, szerkesztésért felelős személyként. 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: 

 

139/2014. (XII. 18.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Perkátai Hírek 

szerkesztőbizottságába szerkesztésért felelős személynek Lászlóné Szabó Editet választotta. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2014. december 18. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Javaslom Pavlicsek Zsoltot a Perkátai Hírek szerkesztőbizottsági tagjának megválasztani. 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: 

 

140/2014. (XII. 18.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Perkátai Hírek 

szerkesztőbizottsági tagjának Pavlicsek Zsoltot választotta. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2014. december 18. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Javaslom Horváth Dórát a Perkátai Hírek szerkesztőbizottsági tagjának megválasztani. 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: 

 

141/2014. (XII. 18.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Perkátai Hírek 

szerkesztőbizottsági tagjának Horváth Dórát választotta. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2014. december 18. 

 

VI. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Hatodik napirendi pont Perkáta Nagyközség Településrendezési Tervei IV: számú módosításának 

elfogadása és „a helyi építési szabályzatról” szóló 10/2010. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 

módosítása. A képviselő-testület a jelenlegi településrendezési eszközeit 2015 végéig tudja 

módosítani, majd 2016-tól új tervet kell készíteni. A képviselő-testületnek a határozati javaslatot és 

a rendelet módosítását is el kell fogadnia. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.  

Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a településrendezési terv IV. számú módosításának 

elfogadására vonatkozó 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: 

 

142/2014. (XII. 18.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta Perkáta Nagyközség 

Településrendezési terve IV. számú módosítását. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2014. december 18. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Javaslom elfogadásra „a helyi építési szabályzatról” szóló rendelet módosítását. 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 rendeletet alkotja: 

 

 15/2014. (XII. 19.) képviselő-testületi rendelet 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta „a helyi építési 

szabályzatról” szóló 10/2010. (IX. 23.) önkormányzati rendelet módosítását. A rendelet a 

jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

VII. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Hetedik napirendi pont a 2015. évi ülésterv elfogadása. Kérem a képviselő-testület tagjainak a 

hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra az üléstervet. 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: 

 

143/2014. (XII. 18.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a 2015. évi üléstervet. 

Az ülésterv a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2014. december 18. 

 

VIII. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Nyolcadik napirendi pont a bejelentések. Három témával foglalkozna a képviselő-testület. A 

holnapi napon az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás ülést fog tartani, amelyen a tisztségviselők 

megválasztásán túl ratifikálja azt a szerződést, amelyet önkormányzatunk és Adony Város 

Önkormányzata már elfogadott. A 2010-ben a kistérségi társulás az akkori önkormányzati 

minisztériumtól 19,6 millió Ft támogatást kapott használt busz megvásárlására, amelynek 

fenntartási időszaka még jelenleg is zajlik. Szeptember 25-én Pusztaszabolcs Város Közgyűlése egy 

képviselő-testületi határozatot hozott, amely még az akkori kistérségi társulási ülésen elhangzottak 

szerint arról szólt, hogy Adony Város Önkormányzata javára lemondd az autóbusz további 

üzemeltetéséről és fenntartásáról, ezáltal lehetőség legyen a kistérség megszüntetésére. Javaslom a 

képviselő-testületnek, hogy az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás tulajdonában lévő autóbusz 

tulajdonjogáról Adony Város Önkormányzata javára mondjon le, azzal a feltétellel, hogy a pályázati 

fenntartáshoz szükséges feltételeket Adony Város Önkormányzata biztosítja. Ha minden érintett 

település meghozza a szükséges döntést, akkor a társulás el tudja kezdeni a megszüntetési eljárást. 

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: 

 

144/2014. (XII. 18.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul az Adonyi Többcélú 

Kistérségi Társulás tulajdonában lévő, pályázati forrásból vásárolt LRB-748 forgalmi 

rendszámú autóbusz tulajdonjogának Adony Város Önkormányzata részére történő ingyenes 

átadásához annak érdekében, hogy az autóbusz fenntartását, és működtetését az Adonyi 

Többcélú Kistérségi megszűnését követően, a 8/2009. (II. 26.) ÖM rendelet alapján kiírt, 

Közösségi buszok beszerzése című pályázat kötelező fenntartási időtartama alatt Adony 

Város Önkormányzata valósítja meg. 
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Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza az Adonyi Többcélú 

Kistérségi Társulás Tanácsát a térítésmentes vagyonátruházási szerződés, valamint a 

pályázati projekt továbbfolytatására vonatkozó, az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás, a 

Közreműködő Szervezet és Adony Város Önkormányzata között megkötendő, háromoldalú 

megállapodás megkötésére. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2014. december 18. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

A képviselő-testület 2013. június 26-án úgy döntött, hogy a települési értéktár létrehozásához 

Települési Értéktár Bizottságot hoz létre, amely szervezi a településen fellelhető nemzeti értékek 

azonosítását, létrehozza a településen fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjteményt, és 

megküldi azt a megyei értéktárba. A Megyei Értéktár Bizottság az elmúlt hetekben egy tízmillió Ft 

összegű pályázati támogatást kapott és a települési értéktár bizottságok is tudnak a Földművelésügyi 

Minisztériumhoz pályázatot benyújtani 500 000 Ft és 1 500 000 Ft támogatás erejéig. Javaslom a 

képviselő-testületnek, hogy a települési értéktár bizottságot alakítsa meg. A bizottság elnökének 

javaslom Bogó Anikót, tagjainak Ujfalusi Pált és Szabó Lajost. Szabó Lajos nem perkátai lakos, de 

a perkátai értékmentésben aktív szerepet végez az elmúlt időszakban. Kérem a képviselő-testület 

tagjainak a hozzászólásait. 

 

Bogó Anikó képviselő 

A saját jelölésemen túl örülök, hogy Szabó Lajos személye felmerült, hiszen a már meglévő és 

összegyűjtött perkátai emlékek javarészt az ő munkájának az eredménye. A pályázat nem csak 

írásos emlékekre, hanem gasztronómiai, helyi sajátosságokra vonatkozik. Ujfalusi Pál képviselő úr 

a Perkátai Régiséggyűjtő Egyletet is be fogja vonni a munkába, én intézményi szinten sok embert 

fogok megkeresni.  

 

Somogyi Balázs polgármester 

Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy megváltozott a képviselők személyes érintettségre 

vonatkozó bejelentésének szabályai. Az érintettségről a bejelentést már nem kell megtenni, illetve 

arról sem kell döntenie a képviselő-testületnek, hogy jóváhagyja az érintett szavazását a személyét 

érintő döntéshozatalban. Kérem a változás tudomásul vételét. Amennyiben nincs több hozzászólás, 

aki támogatja Bogó Anikó perkátai települési értéktár bizottsága elnökének történő megválasztását, 

kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

az alábbi határozatot hozza: 

 

145/2014. (XII. 18.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a perkátai települési értéktár 

bizottság elnökének Bogó Anikót választja meg. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2014. december 18. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Aki támogatja Ujfalusi Pál perkátai települési értéktár bizottsága tagjának történő megválasztását, 

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: 

 

146/2014. (XII. 18.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a perkátai települési értéktár 

bizottság tagjának Ujfalusi Pált választja meg. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2014. december 18. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Aki támogatja Szabó Lajos perkátai települési értéktár bizottsága tagjának történő megválasztását, 

kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

az alábbi határozatot hozza: 

 

147/2014. (XII. 18.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a perkátai települési értéktár 

bizottság tagjának Szabó Lajost választja meg. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2014. december 18. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Lakossági megkeresés érkezett az önkormányzathoz a település útjai vonatkozóan. Az időjárási 

viszonyok miatt és a betakarítás elhúzódása miatt sokkal szennyezettebbek az utak. A jelenleg épülő 

62-es számú főút felújítási szakaszára nem engedik rá a mezőgazdasági járműveket, így a 

betakarítás a település belterületi útjait jobban igénybe veszi, mint ahogy eddig történt. 

Egyeztettünk a mezőgazdasági vállalkozókkal és a betakarítás végeztével a település határában lévő 

utakat gépi munkával fogják letakarítani. A két napos képzésen arról is tájékoztatást kaptunk, hogy 

a Perkátát és Adonyt összekötő négy számjegyű út és a 6209-es számú cikolai út főúti minősítést 

kapott, amely azt jelenti, hogy a 3,5 tonnát meghaladó járműveket díjfizetési kötelezettség terheli. 

Az eddigi éves országos útdíj összege 42 980 Ft volt az idei évben, ez az összeg két megyei matrica 

megvásárlásával 10 000 Ft-ra csökkenhet. 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: 

 

148/2014. (XII. 18.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a Kormány útdíjakkal 

kapcsolatos intézkedését, melynek értelmében megyei matricák kerülnek bevezetésre. A 

Perkátán és környékén élő, a fővárosban munkát vállaló állampolgárok így az éves országos 

útdíj (42 980 Ft) megfizetése helyett, két megyei matrica megvásárlásával (10 000 Ft) 

vehetik igénybe a munkába járáshoz megtenni szükséges útszakaszokat.  

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2014. december 18. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

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

kérdezem a jelenlévőket, hogy kívánnak-e szólni? Amennyiben nem a képviselő-testületi ülést 

bezárom. 
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Több hozzászólás nem hangzott el, Somogyi Balázs polgármester a testületi ülést 18:35 

perckor bezárta. 

 

 

 

Somogyi Balázs        Dr. Lakos László 

    polgármester                 jegyző 

 

Jegyzőkönyv-hitelesítők: 

 

 

 

    Szabó Tamás                                  Szilasy László 

                képviselő                                   képviselő  


