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PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. 
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Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: A 2015. január 29-én 18:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről 

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal ülésterme 

 

Jelen vannak:  

Somogyi Balázs polgármester, Bogó Anikó, Vátkainé Boda Ildikó, Kovács Ferenc, Ujfalusi Pál 

képviselő-testületi tagok 

 

Dr. Lakos László jegyző 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Köszöntöm a képviselő-testület tagjait, a Dunaújvárosi Járási Hivatal munkatársát, a hallgatóságot. 

Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mivel öt fő testületi tag jelen van. Szabó Tamás és 

Szilasy László képviselő-testületi tagok jelezték távolmaradásukat. Jegyzőkönyv hitelesítőknek 

felkérem Bogó Anikó és Vátkainé Boda Ildikó 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 napirendben szereplő első napirendi pontra.  

 

I. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Első napirendi pont polgármesteri beszámoló az aktuális eseményekről.  

2014. december 19-én rendkívüli képviselő-testületi ülésen módosította a testület a rendkívüli 

kormányzati támogatáshoz kapcsolódó képviselő-testületi határozatát. 

2014. december 21-én a Perkátai Régiséggyűjtő Egylet és a Perkátai ÁMK által szervezett adventi 

rendezvénysorozat 4. hétvégéjén tartottuk a Perkáta Karácsony 2014 elnevezésű rendezvényt, 

amelyen felléptek az iskolánk második osztályosai, illetve a hittanosok is. Mindenkinek köszönjük a 

rendezvényen való részvételét és támogatását. 

2014. december 22-én a képviselő-testület döntést hozott arról, hogy az eddig megszokott, de 2014 

karácsonya előtt anyagi okok miatt meg nem valósított Szépkorúak Karácsonyi Csomagja helyett 

2015. januárjában a Szépkorúak Újévi Csomagja programot valósítja meg önkormányzatunk, 

amelyre írásban hívtam meg a helyi kereskedőket. A programban való felhívást 4 perkátai bolt 

(Fortuna ABC – Takács Istvánné, Széchenyi bolt – Kovács Ferenc, Peru ABC – Gubicza Anett, 

Stüszi ABC – Molnárné Vadász Ildikó) vállalta csomagonként 2.310 Ft bruttó áron. A csomagok 

kiszállítása 2015. január 16-ától kezdődött meg. 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2014. december 19-i döntéssel 65.000.000 forint rendkívüli 

kormányzati támogatást kapott 2014. december 30-án a Belügyminiszter és a Nemzetgazdasági 

Miniszter döntése alapján. A támogatást az év során felhalmozódott tartozásokra (szállítói 

tartozások, normatíva visszafizetések stb.) fordíthatja önkormányzatunk. A tavalyi évben 2014. 

július 18-i dátummal már 5.754.000 forint rendkívüli támogatást kapott egy ízben 

önkormányzatunk, így összesen, a 2014-es évben 70.754.000 forint rendkívüli kormányzati 

támogatást kapott Perkáta Nagyközség Önkormányzata, és ha ehhez hozzávesszük az energetikai 

pályázatunk önrészével kapcsolatos, 30.255.209 Ft vissza nem térítendő támogatását, akkor 

kimondhatjuk, hogy a tavalyi évben 100 millió forintot meghaladó, pontosan 100.829.209 forint 

plusz kormányzati támogatást kaptunk. 

2014. december 31-én szilveszter éjjel tűz ütött ki a Bajcsy-Zsilinszky utca egyik házában, 

amelyben személyi sérülés nem történt, de az épület jelentős károkat szenvedett, az épület 

életveszélyessé vált. A tüzet a Dunaújvárosi Tűzoltóság munkatársai oltották el. A tűz oltását a 

Rendőrség körzeti megbízottja és a Perkátai Polgárőrség tagja biztosították. Több szomszéd, 

utcabeli segítségére volt a családnak, ruhát adtak számukra, a megmaradt értékeket helyezhették el 
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náluk. A helyi Katolikus Karitász, a Polgárőrség, a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat is 

felajánlotta segítségét tartós élelmiszer és ruha formájában, illetve számos más perkátai és Perkátán 

túli szervezet és magánszemély is adott pénzbeli vagy természetbeli adományt. 

A család önkormányzati képviselőkkel is konzultált a tűzeset után, illetve polgármesterként jártam 

kint a helyszínen. A családban 3 kiskorú gyermek is él, akikkel kapcsolatban a család nyilatkozott, 

hogy ideiglenesen rokonoknál tudnak megszállni. Önkormányzatunk önkormányzati segélyt 

biztosított a család számára. 

2015. január 1-jén Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének ,,a helyi adókról” 

szóló 20/2007. (XI.30.) önkormányzati rendeletének 2014. november 27-i módosításával a 2015. 

adóévtől iparűzési adó mentességet biztosít önkormányzatunk azon perkátai vállalkozók, 

vállalkozások számára, amelyek vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot. 

Ezzel a jogszabály adta legnagyobb kedvezményt tudjuk biztosítani ezen a területen a helyi 

vállalkozóinknak, amely 2015. január 1-jétől lépett hatályba. 

2015. január 9-én Mécs László hegymászót üdvözölhettük a Perkátai Általános Művelődési 

Központ falai között. Több mint húsz éve tartó szenvedélyéről mesélt a jelenlévőknek, akik mély 

érdeklődéssel hallgatták a szinte mesének tűnő kalandjait. Mécs László 1992-ben találkozott először 

a hegymászással. Első nagy kihívása 1993-ban a Lenin-csúcs volt a Pamír hegységben, melynek 

magassága 7134 méter. Ekkor, bár mindösszesen csak húsz éves volt, egyből beleszeretett ebbe az 

extrém sportágba. A mai napig úgy érzi, hogy az az ő világa, amikor meghódíthat egy csúcsot. 

Kedvenc expedíciójának a Broad Peak 8047 méteres csúcsát tartja, ez volt az első 8000 méteres 

mászása, s nagyon szép emlékek fűzik hozzá. Előadásában egy 2003-as hódítását mutatta be, melyet 

az azóta elhunyt Erőss Zsolttal együtt hajtott végre. Az utána való kötetlen beszélgetés során mesélt 

nekünk az időjárás kiszámíthatatlanságáról, az alaptáborral (sátrakból épített találkozási pont, ami 

több hónapon keresztül az otthonuk) való kapcsolattartás nehézségeiről, az étkezés és a tisztálkodás 

szabályairól. 

2015. január 22-én a Perkátai ÁMK a Magyar kultúra napja alkalmából a Édes Hazám – 

Zenepavilon című előadásának bemutatását szervezte meg, amelyben a dunaújvárosi Bartók Béla 

Kamaraszínház színészei: Páder Petra és Csadi Zoltán, valamint Tótin Katalin zongoraművész 

léptek fel a Faluházban. 

2015. január 25-én a 90 esztendős Paukovics Máriát köszöntötte a jeles alkalommal 

önkormányzatunk nevében Bogó Anikó alpolgármester, akivel egy időben volt jelen az 

egyházközségi Vox Caritatis kórus is. 

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) megyei fórumát tartotta meg a 

Megyeházán, amelyen önkormányzatunkat képviseltem. Több szakmai előadás mellett az országos 

küldötteket is megválasztotta a megyei küldöttgyűlés, illetve a megyei tagozatvezetőt Schrick 

István, Rácalmás Város Polgármestere személyében, aki eddig is betöltötte ezt a posztot. 

2014. október 12-én lépett életbe a „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 38. § (4) bekezdése, a 72. § (4) bekezdése, valamint „a nemzetiségek jogairól” 

szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 107. § (3) bekezdése, amely arról rendelkezik, hogy a 

képviselőknek megválasztását követő harminc napon belül kérelmeznie kell felvételét a 

köztartozásmentes adatbázisba. A köztartozásmentes adatbázisban (KOMA) minden önkormányzati 

képviselőnk szerepel. 

A következő időszak eseményei. 2015. február 12-én 17 órakor rendes képviselő-testületi ülést fog 

tartani Perkáta Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. március 5-én 16 órakor a 

Faluházban Perkáta Nagyközség Önkormányzata és a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége a települési polgári védelmi 

szervezetbe beosztottak részére felkészítést fog tartani. Kérem a képviselő-testület tagjainak a 

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

kézfelemeléssel jelezze. 
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A jelen lévő 5 képviselő-testületi tag 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozza: 

 

1/2015. (I. 29.) 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: 2015. január 29. 

 

II. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Második napirendi pont a 2014-2019 közötti időszakra vonatkozó polgármesteri program 

megtárgyalása. A polgármesteri programban az alábbi fő fejlesztések szerepelnek. Az új óvoda 

második felének megépítése, tornaszoba kialakítása. Kisgyermekes anyukák munkahelyhez 

jutásának támogatása. Orvosi rendelő felújításának III. üteme – bővítése, fogorvosi ellátás 

rendelőbe visszahozása. Egységes egészségügyi ellátás kialakítása. Közbiztonság javítása - 

Közterület-felügyelet kialakítása. Mezőőrség létrehozása. Szomszédok Egymásért Mozgalom 

beindítása. Felkészülés a megváltozott időjárásra, vízelvezető rendszer megújítása I. ütem – Zrínyi 

utcai övárok kiépítése. Helyi kisvállalkozók támogatása: évi 2,5 millió forint adóalapig helyi 

iparűzési adó mentesség, a nagyobb adózók adómértékének változatlanul hagyása mellett. 

Részesedés a Hungrana iparűzési adójából. Műfüves futballpálya (futsal) az iskolások és a perkátai 

sportolni vágyók hasznára. Munkahelyteremtés támogatása - meglevő önkormányzat és 

magántulajdonban levő iparterületek fejlesztése, új iparterület kialakítása, vállalkozói telephelyek 

fejlesztése. Utak, járdák építése, felújítása program II. üteme (Rákóczi Ferenc és Baross Gábor 

utcák pormentesítésének befejezése, Táncsics és Sallai utcák pormentesítése). Polgármesteri Hivatal 

felújításának II. üteme, akadálymentesítése, családbarát intézménnyé alakítása. Kastély 

állagmegóvása. A főépület teljes felújításának elérése. Szabadság tér, mint településportál felújítása. 

Perkáta számára minél több uniós és hazai forrás infrastrukturális fejlesztésre, oktatási, szociális és 

egészségügyi szakmai programokra. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. 

Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a polgármesteri programot. Aki ezzel egyetért, kérem, 

kézfelemeléssel jelezze. 

 

A jelen lévő 5 képviselő-testületi tag 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozza: 

 

2/2015. (I. 29.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014-2019 időszakra vonatkozó 

polgármesteri programot megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza. 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármesteri programban foglalt 

célkitűzésekkel egyetért, a programot elfogadja, annak végrehajtását támogatja, és egyben 

felkéri a polgármestert, hogy a programban rögzített pontokról évente számoljon be. A 

polgármesteri program a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2015. január 29. 

 

III. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Harmadik napirendi pont javaslat Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2014-2019 közötti időszakra 

szóló gazdasági programjának elfogadására. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. 

Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a gazdasági programot. Aki ezzel egyetért, kérem, 

kézfelemeléssel jelezze. 
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A jelen lévő 5 képviselő-testületi tag 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozza: 

 

3/2015. (I. 29.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Perkáta Nagyközség 

Önkormányzata 2014-2019 közötti időszakára vonatkozó gazdasági programját tartalmazó 

előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza. 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a gazdasági programban foglalt 

célkitűzésekkel és elvekkel egyetért, a programot elfogadja, annak végrehajtását támogatja, és 

egyben felkéri a polgármestert, hogy a programban rögzített határidők és ellenőrzési pontok 

szerinti tartalom kidolgozását követően a program megvalósítása érdekében, hatáskörében a 

szükséges egyeztetéseket, intézkedéseket és döntéseket, a felelős személyek és testületek 

bevonása mellett hozza meg, és azokról évente számoljon be. A gazdasági program a 

jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2015. január 29. 

 

IV. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Negyedik napirendi pont beszámoló a Faluház 2014. évi működéséről. A beszámolót a Perkátai 

Általános Művelődési Központ igazgatója készítette. Kérem a képviselő-testület tagjainak a 

hozzászólásait.  

 

Bogó Anikó képviselő 

A beszámoló kiegészítésre került a 2014 decemberében tartott programokkal, illetve pontosítottam a 

részt vett személyek számát.      

 

Somogyi Balázs polgármester                                                                                                                                                                                                                                          
Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom elfogadásra a beszámolót a Faluház 2014. évi 

működéséről. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

 

A jelen lévő 5 képviselő-testületi tag 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozza: 

 

4/2015. (I. 29.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a Faluház 2014. évi 

működéséről szóló beszámolót. A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2015. január 29. 

 

V. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Ötödik napirendi pont, beszámoló a 2014. évi adóztatási tevékenységről. Kérem a képviselő-testület 

tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a beszámolót a 2014. évi 

adóztatási tevékenységről. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
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A jelen lévő 5 képviselő-testületi tag 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozza: 

 

5/2015. (I. 29.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a 2014. évi adóztatási 

tevékenységről szóló beszámolót. A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2015. január 29. 

 

VI. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Hatodik napirendi pont beszámoló az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás 2014. évi 

tevékenységéről. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, 

javaslom elfogadásra az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás 2014. évi tevékenységéről szóló 

beszámolót. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze 

 

A jelen lévő 5 képviselő-testületi tag 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozza: 

 

6/2015. (I. 29.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a „Magyarország helyi 

önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 93. § (14) bekezdése alapján az 

Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót megismerte 

és elfogadta. A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2015. január 29. 

 

VII. NAPIRENDI PONT 

 

Somogyi Balázs polgármester 

Hetedik napirendi pont a bejelentések. Három téma szerepel a napirendben. Dr. Mészáros Lajos a 

Szent Pantaleon Kórház főigazgatója kereste meg önkormányzatunkat. A kórház több fórumon 

végez marketing tevékenységet abból a célból, hogy ez év első felében elavuló CT készüléke 

helyett új berendezést vásárolhasson. Az önkormányzat segítségét kéri a cél megvalósításához. 

Javaslom a képviselő-testületnek, hogy Perkáta Nagyközség Önkormányzata 250 000 Ft-tal járuljon 

hozzá a kezdeményezéshez a 2014. évi pénzmaradvány terhére. Kérem a képviselő-testület 

tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a határozati javaslatot. Aki 

ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

 

 A jelen lévő 5 képviselő-testületi tag 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozza: 

 

7/2015. (I. 29.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Szent Pantaleon Kórház 

főigazgatójának megkeresésével kapcsolatban úgy határoz, hogy a kórház által beszerezni 

kívánt CT berendezéshez a 2014. évi pénzmaradvány terhére 250 000.- forinttal járul hozzá. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2015. január 29. 
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Somogyi Balázs polgármester 

„A nemzetiségek jogairól” szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján a 

nemzetiségi önkormányzattal kötött megállapodást minden év január 31. napjáig felül kell vizsgálni 

és – amennyiben az szükséges – módosítani. A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött 

megállapodás felülvizsgálata megtörtént, a megállapodás megfelel a hatályos jogszabályban előírt 

rendelkezéseknek, ezért javaslom a képviselő-testületnek, hogy ne módosítsuk a megállapodást. 

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

módosítsuk a megállapodást. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

 

A jelen lévő 5 képviselő-testületi tag 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozza: 

 

8/2015. (I. 29.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete felülvizsgálta a Perkátai Roma 

Nemzetiségi Önkormányzattal kötött, 106/2014. (XI. 27.) számú határozattal elfogadott 

együttműködési megállapodást és megállapította, hogy a megállapodás megfelel a hatályos 

jogszabályban előírt rendelkezéseknek, ezért módosítása nem indokolt. 

 
Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2015. január 29. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft., mint az Alba Takarékszövetkezet 

felszámolója, nyilvános pályázati felhívást tett közzé az Alba Takarékszövetkezet tulajdonában lévő 

vagyonelemek értékesítésére. A pályázati kiírás célja, hogy az Alba Takarékszövetkezet 

tulajdonában álló bankfiók céljára kialakított ingatlanok, illetve az azokban található eszközök 

együttesen kerüljenek értékesítésre. A Perkáta, Révai J. u. 1. szám alatti bankfiók becsértéke 

6 700 000 Ft. Felhatalmazást kérek a képviselő-testülettől, hogy a február 12-re összehívandó 

képviselő-testületi ülésre vizsgáljuk meg a lehetőséget, egy előkészítést tennénk azzal kapcsolatban, 

hogy önkormányzatunk kíván-e pályázatot benyújtani. 

 

Somogyi Balázs polgármester 

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

kérdezem a hallgatóságot, hogy van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, a képviselő-testületi 

ülést bezárom. Munkánkat zárt üléssel folytatjuk. 

 

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

perckor bezárta. 

 

 

 

Somogyi Balázs        László Klaudia 

    polgármester               aljegyző 

 

Jegyzőkönyv-hitelesítők: 

 

 

 

        Vátkainé Boda Ildikó                     Bogó Anikó     

                képviselő                                   képviselő  


