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Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
JEGYZŐKÖNYV
Készült: A 2015. február 12-én 17:00 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, Szabó Tamás, Szilasy László 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 hét fő testületi tag jelen van. Jegyzőkönyv
hitelesítőknek felkérem Vátkainé Boda Ildikó és Szabó Tamás képviselő-testületi tagokat,
amennyiben a képviselő-testületnek nincs ellenvetése. A napirendben két módosítást javaslok.
Javaslom kilencedik napirendi pontként tárgyalni a Kínai-magyar kulturális turisztikai központ
létrehozása a perkátai Győry-kastélyban címmel benyújtott pályázattal kapcsolatos döntéshozatalt.
Javaslom a négyes és a hármas napirendi pont felcserélését. Kérdezem a képviselő-testület tagjait,
hogy egyéb napirendi pontra van-e javaslat? Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a módosított
napirendet. 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:
12/2015. (II. 12.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a módosított napirendet az
alábbiak szerint:
NAPIREND
1. Polgármesteri beszámoló az aktuális eseményekről
2. Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2015. évi költségvetésének megállapításáról szóló
rendelettervezet megtárgyalása
3. A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2013. ( XI.
28.) önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása
4. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelettervezet megtárgyalása
5. Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítéséről tájékoztatás
6. A 86/1 hrsz-ú állami tulajdonú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával
kapcsolatos döntéshozatal
7. A térfigyelő kamerarendszer működésével kapcsolatos döntéshozatal
8. Perkáta Nagyközség Polgármestere 2015. évi szabadságolási ütemtervének megtárgyalása
9. Kínai-magyar kulturális turisztikai központ létrehozása a perkátai Győry-kastélyban címmel
benyújtott pályázattal kapcsolatos döntéshozatal
10. Bejelentések
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2015. február 12.
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Somogyi Balázs polgármester
Egy sajnálatos eseményt szeretnék bejelenteni. A mai napon elhunyt testvértelepülésünk SaintMaximin alpolgármestere Laurent Parent Úr. Amennyiben információt kapunk a temetési szertartás
időpontjáról, akkor kisebb perkátai delegáció részt is venne a temetésen. Kérem, hogy az ülés előtt
egy perces néma felállással adózzunk testvértelepülésünk alpolgármesterének, Perkáta barátjának
emlékére.
I. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Első napirendi pont polgármesteri beszámoló az aktuális eseményekről.
2015. január 29-én Mezőfalván elnökségi ülést, felügyelő bizottsági ülést és közgyűlést tartott a
Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület, amelyen elfogadta a szervezet 2015. évi költségvetését. A
fenti napirendet megelőzően Márok Csaba Elnök Úr tájékoztatta a résztvevőket az egyesület
legutóbbi közgyűlése óta történt eseményekről.
2015. január 30-án a Dunaújvárosi Járási Hivatal tartott egy farsangi rendezvényt, amelyen
adományt is gyűjtöttek a szilveszterkor tűzkárt szenvedett Südi család számára és az ebből befolyó
30 000 Ft összeget át is utalták a megfelelő bankszámlára. Köszönjük a támogatást.
2015. február 2-án a Perkátai ÁMK szervezésében idén is megtartásra került a Civil Fórum, amelyre
a perkátai hivatalos és jogi személyiség nélküli szervezetek is meghívást kaptak. A fórumon a civil
szervezetek beszámoltak a tavalyi programjaikról, illetve az idei terveikről, kiemelten azokat,
amelyek kapcsolódnak önkormányzati vagy intézményi programokhoz. A fórum célja a
közművelődési intézményünk idei évi programjának kialakítása is volt.
2015. február 6-án projektlátogatás történt a közreműködő szervezet részéről az Adonyi Többcélú
Kistérségi Társulás 2010-ben elnyert szociális alapfeladatokhoz kapcsolódó infrastrukturális
fejlesztéseket megvalósító pályázat kapcsán, amelyben az akkori perkátai és adonyi
intézményegység felújításra került. A látogatás oka az volt, hogy a kistérségi intézmény
megszűnése és a kistérség átalakulása következtében fenntartó váltás történt a fenntartási időszak
alatt, amely 2017. december 31-ig tart. A látogatás célja a zökkenőmentes változás bejelentések
szervezése és a határidők meghatározása volt, amelyben a legfontosabb teendőt, azaz az Adony
Város Önkormányzata és önkormányzatunk konzorciumi szerződésének aláírását már el is végeztük
a társulás tudomásulvételével.
2015. február 10-én önkormányzatunk 2014. december 18-i döntését követően aláírásra került a
Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő Zrt-vel a 011/2 hrsz-ú ingatlan ingyenes tulajdonba adásával
kapcsolatos megállapodás a 62-es számú főút elkerülő szakaszával kapcsolatban.
A következő időszak eseményei. 2015. február 13-tól 15-ig hivatalos testvértelepülési látogatásra
érkezik Perkátára Kisbács képviselő-testülete Florin Muresan Polgármester Úr és Deák Ferenc
Alpolgármester Úr vezetésével. A látogatáson a kisbácsi vendégek megismerkednek a perkátai
intézményrendszerrel, a következő időszak programjairól is tárgyalást folytatnak, találkoznak a
Perkáta-Kisbács Baráti Egyesület tagjaival is. Jelen lesz a rendezvényen a Fejér megye és Kolozs
megye közötti kapcsolat okán dr. Molnár Krisztián a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke.
2015. február 14- én jótékonysági rendezvényt szervez a Faluházban az Óvodai Szülői Szervezet.
2015. február 15-től 18-ig nem hivatalos látogatásra érkezett volna Perkátára francia
testvértelepülésünk polgármestere, díszpolgárunk Serge Macudzinski, de Saint-Maximin
alpolgármesterének halála miatt lemondta a látogatást.
2015. március 1-jén a Perkátai Római Katolikus Plébánia egyházközségi képviselő-testületi
választása a vasárnapi szentmise után kerül megrendezésre.
2015. március 5-én az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Dunaújvárosi Polgárvédelmi
Kirendeltsége oktatásában polgárvédelmi felkészítés történik meg Perkátán a polgárvédelmi
rendszerbe beosztottak, illetve az intézményi dolgozók és a KLIK alkalmazottak számára.
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 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
13/2015. (II. 12.) 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. február 12.
Somogyi Balázs polgármester
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a második, a harmadik és a negyedik napirendi pontot és azokkal
egyetért, javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. Az ötödik napirendi pontot a Pénzügyi
Bizottság elnöke fogja előadni.
II. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Második napirendi pont Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2015. évi költségvetésének
megállapításáról szóló rendelettervezet megtárgyalása. Önkormányzatunk rendkívüli
önkormányzati támogatásban részesült év végén 65 millió Ft összegben, év közben pedig 5 600
ezer Ft összegben. A jelenlegi költségvetésünk is tartalmaz olyan tételt, amelyekre forrást a
kormány normatív alapon nem biztosít. Ennek legkiemelkedőbb példája az iskolaépület
fenntartása, amellyel kapcsolatban nem is lehet normatívát igényelni. „Az államháztartásról”
szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § szerint a helyi önkormányzatnak minden évben meg kell
állapítania a stabilitási törvényben, illetve egyéb jogszabályokban foglalt előírásoknak
megfelelően a saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. A rendelet mellett ezt
a határozati javaslatot is el kell fogadni. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.
Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre
várható összegét tartalmazó 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:
14/2015. (II. 12.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete „az államháztartásról” szóló
2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ban előírt kötelezettségének eleget téve a saját
bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a
költségvetési évet követő három évre várható összegét a következőkben határozza meg:
Bevételek
353/2011.
(XII.
30.) Korm. rend.
értelmében
az
önkormányzat
saját bevételének
minősül
1. a helyi adóból
származó bevétel

e Ft-ban

2015

2016

2017

2018

20 528

20 528

20 528

20 528
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2.
az
önkormányzati
vagyon
és
az
önkormányzatot
megillető vagyoni
értékű
jog
értékesítéséből és
hasznosításából
származó bevétel

10 023

10 023

10 023

10 023

3. az osztalék, a
koncessziós díj és
a hozambevétel

0

0

0

0

4. a tárgyi eszköz
és az immateriális
jószág, részvény,
részesedés, vállalat
értékesítéséből
vagy
privatizációból
származó bevétel

0

0

0

0

5. bírság-, pótlékés díjbevétel

922

922

922

922

6.
a
kezességvállalással
kapcsolatos
megtérülés

0

0

0

0

31 473

31 473

31 473

31 473

Saját bevételek

Adósságot keletkeztető ügyletek
Adósságot
keletkeztető
ügyletekből
és
2015
kezességvállalásokból
fennálló
kötelezettségek
1.
Adósságot
keletkeztető
hitel
0
törlesztése
2. Fejlesztési hitel
0
törlesztése
Hitel törlesztése
0
ÁHT-n kívülre
3. Hitelek, kölcsönök
0
kamata
Összesen
0

e Ft-ban

2016

2017

2018

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2015. február 12.
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Somogyi Balázs polgármester
Kérdezem a képviselő-testület tagjait, hogy a 2015. évi költségvetéssel kapcsolatban van-e kérdés,
hozzászólás? Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2015.
évi költségvetésének megállapításáról szóló rendelettervezet. Aki ezzel egyetért, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi rendeletet alkotja:
1/2015. (II. 13.) képviselő-testületi rendelet
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta „Perkáta
Nagyközség Önkormányzata 2015. évi költségvetésének megállapításáról” szóló
rendeletet. A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
III. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Harmadik napirendi pont „a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról”
szóló 12/2013. ( XI. 28.) önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása. A képviselőtestület a szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálata során már jelezte, hogy módosítani
kívánja a bizottsági struktúrát, ezért a Szociális és Egészségügyi Bizottság megszüntetésre kerülne.
A szervezeti és működési szabályzat 2. számú függelékében a Pénzügyi Bizottság összetétele is
megváltozna. Két taggal bővülne a Pénzügyi Bizottság, Vátkainé Boda Ildikó és Szilasy László
személyében. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.
Szilasy László képviselő
A Szociális és Egészségügyi Bizottság a mai napon megtartotta utolsó ülését, amelyen támogattuk
azt a javaslatot, hogy szűnjön meg a bizottság. Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, akik
segítették a munkánkat.
Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom elfogadásra „a képviselő-testület és szervei
szervezeti és működési szabályzatáról” szóló 12/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelet
módosítását. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi rendeletet alkotja:
2/2015. (II. 13.) képviselő-testületi rendelet
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta „a képviselő-testület
és szervei szervezeti és működési szabályzatáról” szóló 12/2013. (XI. 28.)
önkormányzati rendelet módosítását. A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Somogyi Balázs polgármester
Javaslom Szilasy László képviselőt a Pénzügyi Bizottság tagjának megválasztani.
Szilasy László képviselő
A kérdésben nem kívánok szavazni.
Somogyi Balázs polgármester
Aki a javaslattal 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:
15/2015. (II. 12.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság tagjának
megválasztotta Szilasy László képviselőt.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2015. február 12.
Somogyi Balázs polgármester
Javaslom Vátkainé Boda Ildikó képviselőt a Pénzügyi Bizottság tagjának megválasztani.
Vátkainé Boda Ildikó képviselő
A kérdésben nem kívánok szavazni.
Somogyi Balázs polgármester
Aki a javaslattal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
16/2015. (II. 12.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság tagjának
megválasztotta Vátkainé Boda Ildikó képviselőt.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2015. február 12.
Somogyi Balázs polgármester
Javaslom elfogadásra „a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról” szóló
önkormányzati rendelet 2. számú függelékének módosítását a határozati javaslat szerint. 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:
17/2015. (II. 12.) 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
Tagok: Ujfalusi Pál
Szabó Tamás
Vátkainé Boda Ildikó
Szilasy László

képviselő-testületi tag
képviselő-testületi tag
képviselő-testületi tag
képviselő-testületi tag
képviselő-testületi tag

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2015. február 12.
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IV. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Negyedik napirendi pont „a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról” szóló rendelettervezet
megtárgyalása. A rendelet előkészítője László Klaudia aljegyző. Kérem Aljegyző Asszonyt, hogy
néhány mondatban foglalja össze a szociális ellátásokkal kapcsolatos változásokat.
László Klaudia aljegyző
2015. március 1-jétől négy szociális ellátás meg fog szűnni, illetve átkerül járási hatáskörbe a
lakásfenntartási támogatás, az adósságkezelési szolgáltatás, a méltányossági közgyógyellátás és a
méltányossági ápolási díj. Ezek helyett az ellátások helyett az önkormányzat nyújthat települési
támogatás néven ellátást. A települési támogatás nyújtása nem kötelező. A települési támogatás a
lakásfenntartáshoz kapcsolódó kiadásokhoz nyújt támogatást. Az eddig nyújtott önkormányzati
segély megmarad, csak a neve fog változni, az új név rendkívüli települési támogatás lesz. A
települési támogatást teljes egészében az önkormányzatnak kell kigazdálkodnia, normatívát az
állam nem biztosít rá.
Somogyi Balázs polgármester
Köszönöm. A települési támogatás egy hónapra jutó összege az egy fogyasztási egysége jutó
jövedelem alapján kerül megállapításra. Az önkormányzat fenntartaná azt a jogát, hogy nem csak a
települési támogatásnál, hanem a település finanszírozásából kikerülő ellátások esetében is a
környezettanulmányhoz köti az ellátás biztosítását. A rendelettervezet szerint a települési támogatás
iránt benyújtott kérelmekről, a képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester fog
dönteni. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom
elfogadásra „a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról” szóló rendeletet. Aki ezzel egyetért,
kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi rendeletet alkotja:
3/2015. (II. 13.) képviselő-testületi rendelet
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta „a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról” szóló önkormányzati rendeletet. A rendelet a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.
V. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Ötödik napirendi pont vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítéséről tájékoztatás. Kérem a
képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.
Kovács Ferenc képviselő
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy minden képviselő határidőben
vagyonnyilatkozatát, ezzel eleget téve vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek.
Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom elfogadásra a vagyonnyilatkozat
kötelezettségről szóló tájékoztatást. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

leadta

tételi
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A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
18/2015. (II. 12.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a Pénzügyi Bizottság
elnökének tájékoztatását arról, hogy minden képviselő-testületi tag határidőben eleget tett
2015. évi vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2015. február 12.
VI. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Hatodik napirendi pont a 86/1 hrsz-ú állami tulajdonú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba
adásával kapcsolatos döntéshozatal. A tavalyi évben már ezzel kapcsolatban hozott döntést az
önkormányzat. A döntésben két cél került meghatározásra. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
jelezte az önkormányzat számára, hogy csak egy célt jelölhet meg. Ezért javaslom a képviselőtestületnek, hogy célként jelöljük meg a nemzetiségi önkormányzat feladataihoz való hozzájárulást.
Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a
86/1 hrsz-ú állami tulajdonú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó
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:
19/2015. (II. 12.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1. Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete „a nemzeti vagyonról” szóló 2011.
évi CXCVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI.
törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél
kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában lévő 2431 Perkáta, Ady Endre utca
3. szám alatti, 86/1. helyrajzi számon felvett, „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület”
megnevezésű, 1312 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati
tulajdonba adását.
2. Az ingatlant az Önkormányzat „a nemzetiségek jogairól” szóló 2011. évi CLXXIX. törvény
80. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott „a helyi nemzetiségi önkormányzat részére
havonta igény szerint, de legalább tizenhat órában, az önkormányzati feladat ellátásához
szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt helyiség ingyenes használata, a
helyiséghez, továbbá a helyiség infrastruktúrájához kapcsolódó rezsiköltségek és fenntartási
költségek viselése”, valamint a „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 16. pontjában meghatározott „nemzetiségi ügyek”
feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és felhasználni.
3. Perkáta Nagyközség Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek
– ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését.
4. Az igényelt ingatlan nem áll (örökségvédelmi / természetvédelmi / helyi / Natura 2000)
védettség alatt.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2431 Perkáta, Ady Endre utca 3.
szám alatti, 86/1. hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos
eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot
megtegyen.
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2431 Perkáta, Ady Endre utca 3.
szám alatti, 86/1. hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó
megállapodást aláírja.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
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Határidő: 2015. február 12.
Dr. Lakos László jegyző
Javaslom a képviselő-testületnek, hogy a 133/2014. (XI. 27.) számú képviselő-testületi határozatát
helyezze hatályon kívül.
Somogyi Balázs polgármester
Aki egyetért a 133/2014. (XI. 27.) számú képviselő-testületi határozat hatályon kívül helyezésével,
kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
20/2015. (II. 12.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 133/2014.
(XI. 27.) számú képviselő-testületi határozatot hatályon kívül helyezi.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2015. február 12.
VII. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Hetedik napirendi pont a térfigyelő kamerarendszer működésével kapcsolatos döntéshozatal. Két
évvel ezelőtt a polgárőrség elkezdett egy projektet, amelyet tavaly be is fejezett, ez pedig a
térfigyelő kamerarendszer kiépítése. Az eszközöket a polgárőrség birtokolja, az adatkezelést a
rendőrség látja el. Az önkormányzat kezességet vállalt a támogatást megelőlegező hitel kapcsán,
biztosította az önrészt. A rendőrség azzal keresett meg minket, hogy az adatkezeléssel kapcsolatban
döntést kell hoznia a képviselő-testületnek, hogy ki kezelje. Két lehetőség van, vagy a közterület
felügyelet vagy a rendőrség kezeli az adatokat. Mivel Perkátán nincs közterület felügyelet, már a
kiépítésnél is a rendőrségi kezelést vette figyelembe a polgárőrség. Kérem a képviselő-testület
tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom a képviselő-testületnek, járuljon hozzá,
hogy a Perkátai Polgárőrség által megvalósított térfigyelő kamerarendszer pályázat adatkezelését a
rendőrség végezze. 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:
21/2015. (II. 12.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Perkátai
Polgárőrség által megvalósított térfigyelő kamerarendszer pályázat adatkezelését a rendőrség
végezze.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2015. február 12.
VIII. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Nyolcadik napirendi pont Perkáta Nagyközség Polgármestere 2015. évi szabadságolási
ütemtervének megtárgyalása. „A közszolgálati tisztviselőkről” szóló 2011. évi CXCIX. 2015.
január 1-jétől hatályos módosítása szabályozza a polgármester, alpolgármester foglalkoztatási
jogviszonyára vonatkozó különös rendelkezéseket. Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett
nyilvántartás alapján meg kell állapítani a polgármester előző évben igénybe vett szabadságának
mértékét és a ki nem adott szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani. Kérem a
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képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a
szabadságolási ütemtervre vonatkozó határozati javaslatot.
A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
22/2015. (II. 12.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Perkáta Nagyközség
Polgármestere 2015. évi szabadságolási ütemtervére vonatkozó előterjesztést, az abban
foglaltakkal egyetért és Somogyi Balázs polgármester 2015. évi szabadságolási ütemtervét –
az előterjesztés alapján – az alábbiak szerint jóváhagyja:
Szabadságnapok száma
2015. előző
összes
évi
évi
56
39
17

I.

4

II.

III.

IV.

V.

2

-

-
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Hónapok
VI. VII. VIII.

8

10

5

IX.

X.

XI.

XII.

-

10

-
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A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2015. évben folyamatos
IX. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Kilencedik napirendi pont a Kínai-magyar kulturális turisztikai központ létrehozása a perkátai
Győry-kastélyban címmel benyújtott pályázattal kapcsolatos döntéshozatal. Önkormányzatunk
2012. szeptemberében egy pályázatot nyújtott be a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési
Ügynökséghez. Ezt a pályázatot első körben elutasították, majd fellebbezést nyújtottunk be 2012. év
végén. 2015. elején átalakult a közreműködő szervezet, 2012-ben még a régiós fejlesztési
ügynökség volt a közreműködő szervezet, melynek fellebbviteli szerve a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség, amelyhez a fellebbezés benyújtásra került. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség jogutódja
a Miniszterelnökség 2015. január 13-i levelében helyt adott a kérelmünknek. A helyt adó döntés azt
tartalmazza, hogy tartaléklistán szerepel a pályázat és amennyiben visszahulló forrás érkezik, akkor
esetlegesen támogatói döntést is kaphat önkormányzatunk. A támogatási szerződés aláírásának
határideje 2015. áprilisa a 2007-2013 közötti uniós fejlesztési ciklus pályázati konstrukcióval
kapcsolatosan. Amennyiben megvárjuk azt az időszakot, hogy támogatási szerződéssel
rendelkezzünk, akkor a projekt ütemezése nem fogja lehetővé tenni, hogy a pályázatot meg is
valósítsuk, mert ebben az évben pénzügyi elszámolással kell rendelkeznünk. A közbeszerzési
tanácsadói szolgáltatás elvégzésére három ajánlattevő nyújtotta be pályázatát az előírt határidőig. A
Nessum Bt. árajánlata 2 100 000 Ft+áfa, a Duoviri Kft. árajánlata 2 000 000 Ft+ára, a CEU Tender
Consulting Kft. árajánlata 2 190 000 Ft+ áfa. Javaslom a képviselő-testületnek, hogy a Duoviri Kft.
árajánlatát fogadja el és hatalmazza fel a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. Kérem a
képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom a képviselő-testületnek,
hogy a Kínai-magyar kulturális turisztikai központ létrehozása a perkátai Győry-kastélyban címmel
benyújtott támogatási pályázattal kapcsolatban közbeszerzési tanácsadói szolgáltatás tárgyában
benyújtott ajánlatokat nyilvánítsa érvényesnek. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
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A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
23/2015. (II. 12.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Kínai-magyar kulturális turisztikai
központ létrehozása a perkátai Győry-kastélyban címmel benyújtott támogatási pályázattal
kapcsolatban közbeszerzési tanácsadói szolgáltatás tárgyában benyújtott árajánlatokat
érvényesnek nyilvánítja.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2015. február 12.
Somogyi Balázs polgármester
Javaslom a képviselő-testületnek, hogy az eljárást nyilvánítsa eredményesnek és fogadja el a
Duoviri Kft. árajánlatát. 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:
24/2015. (II. 12.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Kínai-magyar kulturális turisztikai
központ létrehozása a perkátai Győry-kastélyban címmel benyújtott támogatási pályázattal
kapcsolatban közbeszerzési tanácsadói szolgáltatás tárgyában benyújtott ajánlatokkal
kapcsolatos eljárást eredményesnek nyilvánítja, és nyertes ajánlattevőnek hirdeti ki a Duoviri
Kft-t (1141 Budapest, Tihamér u. 32.) 2 000 000 Ft+ áfa összeggel. A képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2015. február 12.
X. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Tízedik napirendi pont a bejelentések. Kérdezem a képviselő-testület tagjait, hogy ebben a
napirendi pontban van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, kérdezem a megjelenteket, hogy
van- e kérdés, hozzászólás?
Horváth István perkátai lakos
Tisztelt Képviselő-testület! Mint ismeretes 2014 novemberében volt közmeghallgatás, de nem
tudtam megjelenni, ezért most szeretnék köszönetet mondani. A Táncsics utca és a Baross Gábor
utca között elkészült egy járdasor, amiért nagyon hálásak vagyunk és köszönjük. Egy hátulütője
volt, hogy ötvenöt évet kellett várni rá, de nem az önök hibája volt.
Somogyi Balázs polgármester
Köszönöm szépen a hozzászólást. 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.
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Több hozzászólás nem hangzott el, Somogyi Balázs polgármester a testületi ülést 17:47
perckor bezárta.

Somogyi Balázs
polgármester

Dr. Lakos László
jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Vátkainé Boda Ildikó
képviselő

Szabó Tamás
képviselő
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